ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

Решение
№

№ 1/1

Прието решение

1.Общински съвет с. Крушари приема Наредба за изменение и допълнение
в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на
община Крушари, както следва:
§1. В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с
„поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.
§2. В чл. 9 и чл. 10, ал. 2 след думите „вещно право“ се добавя „на
ползване“.
§3. В чл. 19 се създава нова ал. 3:
„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно
жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15,
се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който
едновременно са декларирани като основни жилища.“
§4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. досегашният текст става ал. 1;
2. създава се нова ал. 2 със следния текст:
„(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка
по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен
данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“
§5. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. алинея 2 се изменя така:
„Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените
вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите
по чл. 32, ал. 3 - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на
собственост, който подлежи на вписване.“
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2. алинея 3 се отменя.
§6. В чл. 40, ал. 3, т. 5 се отменя.
§7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинея 1 се изменя така:
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса
не повече от 3,5 тона годишният данък се състои от два компонента- имуществен и
екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК, където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5
тона;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от
годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW х Кгп, където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка,
както следва:
а) до 55 kW включително - 0,60 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,80 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително - 2,30 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 3,10 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в
следните размери:
Брой на годините от годината на Коефициен
производство, включително годината т
на производство
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително
1
Над 10 до 15 години включително
1,3

Над 5 до 10 години включително
До 5 години включително

1,5
2,3

2. Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната
категория на автомобила, както следва:
Екологична категория
Коефициент
без екологична категория, с екологични
1,10
категории „Евро 1“ и „Евро 2“
„Евро 3“
1,10
„Евро 4“
1,00
„Евро 5“
0,80
„Евро 6“ и „EEV“
0,60
“;
2. в ал. 2 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона“;
3. алинея 6 се изменя така:
„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална
маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона, в размер от 15 лв. за всеки започнати
750 кг. товароносимост.“;
4. създава се нова ал. 14:
„(14) Когато в регистъра по чл. 40, ал. 1 няма данни за екологичната
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е
без екологична категория.“
§8. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. алинея 1 се отменя;
2. алинея 2 се изменя така:
„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории,
по-високи от „Евро 4“ - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3
данък.“;
3. алинея 3 се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима
максимална маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с
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20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ - с 50 на
сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;
4. алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато в регистъра по чл. 40, ал. 1 няма данни за екологичната
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е
без екологична категория.“
§9. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния
адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от
Закона за местните данъци и такси- в приход на общината по регистрация на
превозното средство.“
§10. В приложение № 4 към глава втора, раздел VI, т. 21 се отменя.
1.Общински съвет с. Крушари отменя Решение № 14/113 по Протокол № 14
от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 13.12.2018 г.
1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общинския
съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 година.
1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на
Общинския съвет за второто шестмесечие на 2018 година.
1.Общински съвет с. Крушари приема разпределението на преходния ФБ
остатък от 2018 година в размер на 2679167 лева за
Делегираните от държавата дейности
254308 лева
Дейност 239 Други дейности по вътрешната
68875
сигурност
Дейност
282
Отбранително-мобилизационна
3100
подготовка
Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и
училища
10670
Дейност 311 Детски градини
8940
Дейност 322 Неспециализирани училища
103950
Дейност 550 Център за социална рехабилитация и
интеграция
11627
Дейност 759 Други дейности на културата
47146
ВСИЧКО
254308

Изпълнено

Местни дейности
Дейност 122 Общинска администрация
Дейност 123 Общински съвет
Дейност 322 Неспециализирани училища
Дейност 389 Други дейности в образованието
Дейност 469 Други дейности на здравеопазването
Дейност 311 Детски градини
Дейност 524 Социален патронаж
Дейност 604 Улично осветление
Дейност 619 БКС,Жилищно строителство
Дейност 623 Чистота
Дейюност 629 Други д-сти по опазване на околната
среда
Дейност 606 Изграждане и ремонт на улична мрежа
от капиталови средства
Дейност 832 Служби и дейности по поддържане на
пътища
Дейност 759 Други дейности на културата
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2424859 лева
717313
25300
45000
30000
10000
52000
35100
10000
30000
25000
8000
1225000
171146
41000

ВСИЧКО
2679167
На основание чл.84 ал.3 и ал.4 и чл.21,ал.1, т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ФБ
ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси,във
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за
2019 година и ПМС № 344 от 21 декември 2018 година за изпълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2019 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години,за съставяне,приемане и отчитане на общинския бюджет
на община Крушари,Общинския съвет:
І.Приема бюджета на Община Крушари за 2019 година,както следва:
1.1.По прихода в размер на
7464913 лева
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на

Изпълнено

3126125 лева
Обща субсидия
Преходен остатък от 2018 година
Собствени приходи
1.1.2.Приходи за местни дейности
В това число:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Трансфери за местни дейности
-Обща изравнителна субсидия
За зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътищата
Целева субсидия за капиталови разходи
Преходен остатък от 2018 година
За предоставени трансфери по управление
на отпадъците
За маломерни паралелки
За дофинансиране

2844657
254308
27160
4338788
305400
684220
535600
111400
481400
2424859
-13500
-29161
-161430

ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
7464913 лева
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи:
За делегирани държавни дейности в размер на
3316716 лева
от държавни трансфери
2844657
от местни приходи
27160
от преходен остатък
254308
от дофинансиране
190591
За местни дейности в размер на
2.Приема
бюджета
на
общината
размер,разпределен по функции,а именно:

по

4148197 лева
разходната
част
в

Разпределени по функции
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социални дейности
Жилищно строителство
Почивно дело,култура

Държавни ОбщинскиВсичВсичко бюджет
дейности
дейности
2019 година
660800
1348563
2009363
175675
15900
191575
1708606
389950
2098556
39957
10000
49957
361081
153300
514381
1540108
1540108
180006
88930
268936

Икономически дейности
Дофинансиране
Всичко бюджет за 2019 година

601446

601446
190591

4148197

7464913

190591
3316716

3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи
в размер на 481400 лева. Приложение № 11
3.1 ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ
Ремонт на част от общински път DOB 3170 /ІІІ7103/Ефрейтор Бакалово-Телериг/Зимница“
Ремонт на част от общински път DOB 3178 /ІІІ –
293/ Свобода.Крушари/-Земенци
СМР на обект „Преустройство на открит двор за
промяна на предназначението му във
физкултурно-музикален салон в Детска градина
– с.Крушари, находящ се в УПИ І – 491 кв.39
Ремонт на апартамент № 6 с.Крушари

203900
80000

120000
26500

Ремонт на апартамент № 2 с.Крушари
"Проектиране във фаза “Технически проект” и
последващо осъществяване на авторски надзор
на обект “Рехабилитация на общински път 3172
/ІІІ-7001/Кап.Димитрово-Габер –Огняново-/DOB
2171/ от км + 0+000 до км 11+400“

16000

35000

3.2.Одобрява разпределението на целевите средства от преходен остатък в
размер на 135205 лева
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
616605 ЛЕВА
4.Утвърждава разходите за заплати през 2019 година без
училищата,които прилагат системата на делегираните бюджети.
4.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите “Здравеопазване“ Социално осигуряване,подпомагане и грижи“,
“Почивно дело, култура, религиозни дейности“/без читалищата/се определя от
кмета на общината в рамките на средствата,определени по стандарти и
утвърдените средства
5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,както следва за:
5.1.Членски внос в размер на 9920 лева .
5.2.Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения 2000 лева
5.3.Субсидии за:
5.3.1 Читалища - 132860 лева
5.3.2.Субсидии за спорт – 20000 лева
5.3.3. Младежки дейности – 2000 лева
5.4.Приема разчет за разходи в размер на 7000 лева за празника на
общината.
5.5.Приема разчет за разходи в размер на 6000 лева за фолклорен събор
Текето.
5.6.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия
по представянето и отчитането на целевите средства по т,5.1- 5.5

6.Приема следните лимити за разходи:
6.1.Социално-битови в размер до 3% от средствата за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения,съгласно чл.37 ал.1 от ПМС № 344
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 15100 лева,съгласно чл.90 ал.1от ЗБРБ за 2019 г.
6.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет в
размер на 7550 лева,съгласно чл.90 ал.2 от ЗДРБ за 2019 г.
7.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на
транспортни разноски.
7.1.За пътуване в границите на населеното място,в съответствие с
характера на трудовата дейност.
7.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със
специалност и квалификация.
7.3.Утвърждава разходи за компенсиране на превозните разноски на
педагогическия персонал 100 %.
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от
Европейския съюз в размер на 412345 лева
9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по
програми на Европейския съюз през 2019 г.по договори за безвъзмездна
помощ.
10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните
дейности с показатели за 2018 година, проектобюджет 2019 год и прогноза за
2020 г. и 2021г по приходите, помощите, даренията, бюджетните
взаимоотношения и финансирането. Приложение №16
11.Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет –
няма
и второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2019
година.Приложение
12.Определя максимален размер на дълга ,както следва:
12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2019 година в размер
на 0 лева.
12.2.Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2019 година
в размер на 0 лева
12.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2019 година в размер на 0 лева.
12.4..Намеренията за поемане на нов общински дълг по чл.13 от ЗОД през
2019 година 0 лева.

13.Определя максимален размер на новите задължения за
разходи,които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на
общината в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години.
14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които
могат да бъдат поети през 2019 година
в размер до 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
15.1.В частта на 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 на
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.
15.2.В частта на местните дейности-между утвърдените разходи в рамките
на една дейност,или от една дейност в друга,без да изменя общия размер на
разходите.
15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи.
16.Възлага на кмета:
16.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен.
16.2.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
16.4. Да информира Общинския съвет 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 или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
16.5.Да включва информацията по чл.125 ал.4 от Закона за публичните
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6..Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
по отделните общински проекти,в съответствие с изискванията на съответния
Управляващ орган и на Министерството на финансите.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми
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от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за
средства
от
ЕС
за
авансово
финансиране
на
плащания
по
проекти,финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми,включително и на бюджетни организации,чийто
бюджет е част от общинския бюджет.
17.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на
погасяване на заемите,в съответствие с условията на финансиращата
програма,но не по-късно от края на 2019 година.
17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от
Закона за публични финанси.
17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се
спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от Закона за публичните финанси.
17.4.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми ,кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18.Упълномощава кмета:
18.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти
и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други
фондове на Европейския съюз и на други донори,по национални програми и от
други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
18.2.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници
за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на
бюджета.Приложение № 17.
ФБ
1. Общински съвет с.Крушари определя основно месечно възнаграждение
на Кмета на Община с. Крушари, в размер на 2500.00 (Две хиляди и петстотин)
лева, считано от 01.01.2019 година.
1.Общински съвет с. Крушари утвърждава размера на основните месечни ФБ
работни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 г.
Име,презиме,фамилия

Длъжностни
наименования

Предложение за
основни
месечни заплати

Изпълнено

Изпълнено

Осман Шефкет Осман
Метин Юсеин Асан
Димитър Маринов Костадинов
Севдалин Ангелов Митев
Осман Мустафа Азис

Кмет на к-во Абрит
Кмет на к-во Габер
Кмет на к-во Добрин
Кмет на к-во Загорци
Кмет на к-во Северняк

660
700
660
660
650

Айдън Певат Сюлейман
Сезгин Аптиш Ибрям
Семра Ибрямова Халил
Сейфула Мехмедалин Сейфула
Мюзекяр Салим Ахмед
Исмаил Османов Османов
Марин Пенев Маринов
Несрин Неджмедин Юмер

Кмет на к-во К.Димитрово
Кмет на к-во Бистрец
Кмет на к-во
Ефр.Бакалово
Кмет на к-во Коритен
Кмет на к-во Лозенец
Кмет на к-во Дяково
Кмет на к-во Северци
Кмет на к-во Телериг

660
700
720
690
700
760
660
770

2. Общински съвет с.Крушари възлага на кмета на общината да извърши
необходимите промени по пълна бюджетна класификация.
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1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за събраните приходи от
местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2018 година.
1. Общински съвет с.Крушари приема годишен отчет за изпълнение на
Програмата за управление на община Крушари за мандат 2015–2019г. за 2018г.
1. Общински съвет с.Крушари приема годишния отчет за изпълнение на
Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за
2018 година да се разгледа на заседанието на Общинския съвет през месец
февруари 2019г.
1. Общински съвет с. Крушари приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 година.
1.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се извърши делба на РРХД
поземлен имот с идентификатор 40097.29.46 с площ от 1,045 дка с начин на
трайно ползване-местен път по кадастралната карта на с.Крушари, актуван с акт

В
изпълнение
на
решението са образувани
два нови имота: 40097.29.52
и 40097.29.53 по КК на
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за публична общинска собственост №2429/12.07.2018г., в следствие на която се
образуват два нови имота, както следва:
1.1.Имот с проектен №40097.29.52 – проектна площ 0,672 дка, начин на
трайно ползване – местен път.
1.2.Имот с проектен №40097.29.53 – проектна площ 0,373 дка, начин на
трайно ползване – местен път.
2. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
законови действия.
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване на 68,961 дка, представляващи част от поземлен
имот с идентификатор №40097.29.16 по КК на с.Крушари, целият с площ от 88,961
дка, IV категория с начин на трайно ползване – за животновъден комплекс
/торище/, актуван с акт за публична общинска собственост №2125/26.09.2014г. за
селскостопански нужди за срок от 10 (десет) години.
2.Общински съвет с.Крушари определя начална тръжна годишна наемна
цена от 828,00 лв. ( 68,961 дка х 12,00 лв. на основание чл.78 ал.1 от Наредба №8
на ОбС с.Крушари-базисна наемна цена за необработваеми и пустеещи земи).
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи за
командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на
2018 година.
1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи за
командировки от кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2018 година.
1.Общински съвет с.Крушари приема отчета за проведените дейности по
Програмата за опазване на околната среда за 2018 година да се разгледа на
заседанието на Общинския съвет през месец февруари 2019 година.
1.Общински съвет с.Крушари приема
информацията за нивото на
изпълнение на проектите, по които работи общината.

с.Крушари.
Към
момента
тече
процедура
по
промяна
предназначението
на
имотите.

В
изпълнение
на
решението
е
проведен
търг и е сключен договор
за наем.

ФБ

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Плана за РРХД
действие на община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за
интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018
година.
1. Общински съвет с.Крушари приема отчет за дейността на Обществения РРХД

Изпълнено

Изпълнено
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съвет за социално подпомагане за 2018 година.
1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на годишната РРХД
програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018
година.
І. Общински съвет с. Крушари дава съгласие за предоставяне за общо и РРХД
индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ на община Крушари.
II. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и
за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни
животни на територията на съответното землище и дава съгласие за предоставяне
им, съгласно Приложение 1.
ІІI. Определя правила за ползването на мерите и пасищата на територията
на община Крушари, както следва :
Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на
община
Крушари
1. Задължения на общината
1.1. да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери
и пасища от местното население за паша на притежаваните от тях животни.
1.2. да предоставя периодична информация и методически указания на
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и
опазване на мерите и пасищата.
2. Задължения на ползвателите
2.1. да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни
мероприятия.
2.2. да подобряват повърхностно терена.
2.3. да подобряват мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното
торене.
2.4. да се борят с плевелите и вредната растителност.
2.5. да поддържат мерите и пасищата в добро състояние.
2.6. да използват рационално и щадящо мерите и пасищата.
2.7. да заплатят наем за ползване при подписване на Договора за ползване
на общински пасища и мери.
2.8. да използват предоставените им пасища и мери, съгласно
предназначението им.
2.9. да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване.

Изпълнено

В
изпълнение
на
решението е проведена
процедура по предоставяне
на мери и пасища на
територията
на
общината и са сключени
договори за наем.

2.10 .да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и
екологични норми и противопожарни правила.
2.11. да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на
пасищата и мерите.
2.12. да опазват електро-преносните и други съоръжения и инсталации,
както и водоемите.
2.13. да изпълняват указанията на специализираните органи.
2.14. да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови,
строителни и други отпадъци.
2.15. да не унищожават единични и групи дървета, предназначени за
пладнуване на животните.
2.16. да не допускат превръщането на пасищата и мерите в обработваема
земя – нива.
2.17. да не допускат палене на растителността в пасищата и мерите.
2.18. да не преотдават наетите пасища и мери за ползване на трети лица.
ІV. Приема Годишен план за паша на територията на Община Крушари,
както следва:
1. Основание
Настоящият годишен план за паша за стопанската 2019/2020 година се
разработва на основание чл.37о от ЗСПЗЗ, съгласно който планът се изготвя
ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет
2. Обхват
Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползването на
мерите и пасищата в населените места на територията на Община Крушари,
изготвени съгласно чл37о от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет
Крушари.
3. Цел
Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите
и пасищата общинска собственост от земеделските стопани, както и да се повишат
техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики, както и
тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.
4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на Плана

4.1. Кметът на Община Крушари:
а/ ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по
стопанисване и управление на мерите и пасищата от ОПФ на територията на
Община Крушари;
б/ изисква от кметовете и кметските наместници на населените места
спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на
територията на съответното кметство;
в/ съгласува списъците с данните за земеделските стопани или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, кандидатстващи за ползване на общински
пасища и мери с Областна дирекция по безопасност на храните и с Ветеринарномедицинската служба.
4.2. Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности”:
а/ ежегодно изисква списък на мерите и пасищата от ОПФ от Общинска
служба „Земеделие“;
б/ отговаря за актуализацията на плана и съдейства на кметове и кметски
наместници за изпълнението му;
в/ изготвя договори и следи за техните срокове;
г/ създава и води регистър за лицата ползващи общински пасища и мери;
4.3 Кметът и кметските наместници на съответното населено място:
а/ провежда събрание на лицата, отглеждащи пасищни животни или на
лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние;
б/ изготвя протокол от събранието включващ информация и сведения за
общинските пасища и мери, които са в недостиг или излишък за землището
на съответното населено място;
в/ организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и
пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
V. Приема пазарна оценка на имотите - пасища и мери от 6,00лв./дка,
изготвена от независим оценител, със сертификат за оценителска
правоспособност рег. №810100324 от 16.08.2011г., издаден от Камарата на
независимите оценители в България, по пазарен механизъм и определя годишна
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наемна цена от 6,00лв./дка за землищата на територията на Община Крушари.
VI. Възлага на кмета на Община Крушари последващите съгласно закона
действия.
1.Общински съвет с. Крушари приема отчетите на кметовете на кметства и
кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през 2018
година.
1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата РРХД
за управление на дейностите по отпадъците в Община Крушари за 2018 година.
1.Общински съвет с.Крушари приема отчета за проведените дейности по РРХД
Програмата за опазване на околната среда за 2018 година.
1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на Община Крушари за 2018 година.
1. Общински съвет с. Крушари не приема Правилника за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет с.
Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
както следва:
§1. В чл.24, ал. 1, т. 4 се изменя така:
„4.да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на
следващото заседание, освен ако съветът реши друго.“
§2. В чл. 26, ал. 2 се изменя така:
„(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват служебно от общинската
администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други документи,
издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна
комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен
срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на
общинската избирателна комисия.“
1. Общински съвет с. Крушари не приема Наредба за изменение и
допълнение в Наредба № 13 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Крушари, както следва:
§ 1. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между
общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния
бюджет за съответната година.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по

Изпълнено
Изпълнено

реда на раздел II на глава осма от Закона за публичните финанси от съответния
орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от
държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за
финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините.“
§ 2. В чл. 20, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.Буква „б“ се изменя така:
,,б) местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища;“.
2.В буква „г“ накрая се добавя „включително за местни дейности“.
§ 3. В чл. 21, ал. 1 накрая се добавя „за сметка на централния бюджет, както
и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по
държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики“.
§ 4. В чл. 26, ал. 1, т. 1 думите „размера на бюджетните взаимоотношения на
държавния бюджет с общините“ се заменят с „размера на основните бюджетни
взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет“.
§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 3, т. 6 след думите „разчетите за“ се добавя „финансиране на
капиталови разходи, включително“.
2.Създава се нова ал. 8:
„(8) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и
2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от
по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години,
включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от
бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.“
3.Създава се нова ал. 9:
„(9) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от пониска степен по бюджета на общината са право-приемници на бюджетна
организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен
разпоредител с бюджет, ал. 8 се прилага за отчетените съответни разходи на
бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.“
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1.Досегашният текст става ал. 1.
2.Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини,
ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения
за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 34, ал. 3, т. 1 и 2.“
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3.Създава се нова ал. 3:
„(3) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или
поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако
планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.“
4.Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на
годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната
година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения
надвишават 5 на сто от отчетените разходи.“
1.Общински съвет с. Крушари одобрява годишния доклад за наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Крушари 2014-2020г. за
2018 година.
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за
стопанската 2019/2020 година, съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) години.
2.Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договори със спечелилите кандидати.
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат под наем без търг
маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година,
съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение за
срок от 1 (една) година.
2.Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да организира и
проведе процедурата по отдаването на имотите.
І.Общински съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019
година:
1.В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят точка 77, както следва:
№
Описание на имота
по
ред
77 Поземлен имот
с.Северци

АОС №

Кв./парцел Площ

2501/22.02.2019г. №081690

0,075дка

Данъчна
оценка
0,80лв.

ІІ. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската

РРХД

Изпълнено

РРХД

В
изпълнение
на
решението са проведени
търгове
и
предстои
сключване на договори за
наем
със
спечелилите
кандидати.
В
изпълнение
на
решението е проведена
процедура по отдаване на
маломерни имоти без търг
и предстои сключване на
договори за наем.

РРХД

РРХД

В
изпълнение
на
решението програмата е
допълнена.

собственост.
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1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №081690 с площ от 0,075 дка
с начин на трайно ползване – друга селищна територия, X категория по КВС на
с.Северци, актуван с акт за частна общинска собственост №2501 от 22.02.2019г.
2. Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 120,00
лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от
120,00 лв.
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
1. Общински съвет с. Крушари приема информацията за работата на
Общинската комисия за безопасност на движението за 2018 година.
1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Местната
комисия за обществен ред и сигурност в Община Крушари за 2018 година.
1.Общински съвет с. Крушари приема информацията относно състоянието
на обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък
"Полиция" - Крушари при Второ РУ Добрич през 2018 година.
1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Плана за
развитие на социалните услуги в Община Крушари за 2018 година.
2. Общински съвет с. Крушари приема Годишен план за развитие на
социалните услуги на територията на Община Крушари за 2020 година.
1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Общинската
програмата за закрила на детето за 2018 година.
2.Общински съвет с. Крушари приема Общинска програма за закрила на
детето за 2019 година.
1.Общински съвет с.Крушари
одобрява промяната на капиталовата
програма за 2019 година от преходния остатък за 2018г., а именно:
Наименование на обекта (по Ново наименование
Решение №

Преходен
остатък от
2018г
капиталови

Преходен
остатък от
2018г
капиталови

РРХД

В
изпълнение
на
решението
е
проведен
търг и е сключен договор
за
продажба
със
спечелилият кандидат.

РРХД

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

разходи
§ 5100 Основни ремонти

било

разходи
става

Изработване на парцеларен
план, проектиране на обект
„Изграждане на водопровод
с.Лозенец –с.Северци” и
осъществяване на авторски
надзор

Подмяна на
довеждащи
водопроводи към
с.Лозенец и
с.Северци

3000

3000

„Проектиране
във
фаза
„Технически
проект”
и
последващо осъществяване
на авторски надзор на обект
„Преустройство на открит
двор
за
промяна
в
предназначението му във
физкултурно-музикален
салон в Детска градина
Крушари, находящ се в УПИ
І – 491 кв.39”.

„Проектиране
във
фаза
„Технически
проект”
и
последващо
осъществяване на
авторски надзор на
обект „Пристройка
към детска градина
за
физкултурномузикален салон в
Детска
градина
Крушари, находящ
се в УПИ І – 491
кв.39”.

7000

7000

2.Общински съвет с.Крушари възлага на кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета за 2019 година по пълна бюджетна
класификация.
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І. Общински съвет с.Крушари приема следното допълнение в Решение №
4/30 по Протокол № 4 от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари на
29.03.2019 година:
1.В Приложение 1 към решението в таблицата на с.Северняк се добавя
точка 3
с. Северняк

В
изпълнение
на
решението поземлен имот
№035005
по
КВС
на
с.Северняк е добавен в
Приложение 1 .

Имот
№ №
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Начин на
АОС
Цена
тр.ползване Категория №/дата лв/дка Депозит НТЦ
2409/13.
07.2017г
3 035005 20.573 нива
III
.
30.00 185.16 617.19
ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите законови действия.
1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви проект на РРХД
подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №40097.29.52 и
ПИ №40097.29.53 по КК на с. Крушари в съответствие с приложената скицапредложение и установените с нея устройствени показатели.
2.Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.
Площ

1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие за провеждане трасета на РРХД
довеждащи водопроводи със съответния сервитут през ПИ №000112, ПИ
№000168, ПИ №000129, ПИ №000128, ПИ №000134, ПИ №000135, ПИ №000139,
ПИ №000138, ПИ №000143, ПИ №000115, ПИ №000051, ПИ №000144, ПИ
№000147, ПИ №000055, ПИ №000117, ПИ №019171, ПИ №019176, ПИ №019170 и
ПИ №000050 в землището на с. Лозенец; ПИ №000082, ПИ №000040, ПИ
№000085, ПИ №000043 и ПИ №000086 в землището на с. Северци, община
Крушари.
2.Общински съвет с. Крушари одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ и
разрешава изработването на ПУП-ПП за трасета на довеждащи водопроводи през
ПИ № 000112, ПИ №000168, ПИ №000129, ПИ №000128, ПИ №000134, ПИ
№000135, ПИ №000139, ПИ №000138, ПИ №000143, ПИ №000115, ПИ №000051,
ПИ №000144, ПИ №000147, ПИ №000055, ПИ №000117, ПИ №019171, ПИ
№019168, ПИ №019176, ПИ №019170 и ПИ №000050 в землището на с. Лозенец;
ПИ №000082, ПИ №005024, ПИ №000040, ПИ №000085, ПИ №000043 и ПИ
№000086 в землището на с. Северци, община Крушари.
3. Общинският съвет възлага на кмета последващи по ЗУТ действия
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 1 и чл. 53, ал.
1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет с. Крушари приема
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината"
Крушари, както следва:

Издадена заповед №РД-08192/07.05.2019г.
за
разрешение
за
изработване. Проектът е
изработен и одобрен със
заповед
№РД-08327/05.07.2019г.
Проектът е изработен и е
внесен в общински съвет
за одобряване
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§1. В чл. 9 се прави следното изменение:
1. Ал. 1 се изменя така:
(1) Социалното предприятие използва своята печалба на първо място, тоест
минимум 51 % от нея, за постигането на основната си цел, като всички приходи,
реализирани от ОСП, се внасят в приход на бюджета на Общината по партидата
на Социалното предприятие.
§2.В чл. 13, ал. 2 се прави следното изменение:
1.В ал. 2 , изречение Трето думите: „ счетоводителя на ОСП“ се заменят с
"младши счетоводител на ОСП".
2.В Приложение № 1 към Правилника длъжността „ счетоводител“ се заменя
с „ младши счетоводител“.
§3. В преходните и заключителните разпоредби се прави следното
допълнение:
I.Създава нов § 4 със следния текст:
§ 4. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на
Общинско предприятие „Помощ в дома и градината“ е приет с Решение № 5/43 по
Протокол № 5 /05.04.2019 г. от Общински съвет Крушари“.
II.На основание чл.60, ал.1 АПК Общински съвет-Крушари допуска
предварително изпълнение на акта.
Мотиви:
Съгласно указанията на Управляващия орган променените разпоредби от
Правилника следва да бъдат факт до 12.04.2019г. с оглед одобряване на
финасовата рамка и междинния доклад по Проекта. Дадените от УО процесуални
срокове за изготвяне, публикуване и приемане на промените в Правилника са
изключително кратки и несъобразени с нормативните срокове по ЗНА и АПК
Именно с оглед защита на особено важни държавни и общински интереси,
свързани с реализацията на Проекта, се налага предварително изпълнение на
административния акт, тъй като закъснението по изпълнението му след
определената от УО дата би довело до значителна вреда за Общината предвид
факта, че Проектът вече е в действие.
1.Общински съвет с. Крушари избира на основание чл.21 ал.1 т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.
13 ал.2, изречение последно от Правилника за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие
„Помощ в дома и градината“ Крушари за член на Съвета на Общинско социално
предприятие „Помощ в дома и градината“ Крушари общинския съветник Васко
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Балчев Балчев.
1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез РРХД
публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи от Общински поземлен
фонд – маломерни имоти и приема пазарните оценки на имотите, изготвени от
независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители
в България и определя началните тръжни цени за имотите, както следва:
с.Ефрейтор Бакалово

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Имот
№
013081
013085
013089
013090
013091
013092
013093
013094
013095
013096
013097
013098
013099
013100
013101
013104
013105
013107
013108
013109
013110
013111

Площ
0.702
0.741
0.699
0.698
0.697
0.697
0.697
0.697
0.696
0.695
0.695
0.696
0.696
0.697
0.697
0.779
0.698
0.697
0.696
0.696
0.696
0.696

Начин на
трайно Катего
АОС
ползване
рия
№/дата
лозе
V
2353/13.04.2017
лозе
V
2354/13.04.2017
лозе
V
2355/13.04.2017
лозе
V
2356/13.04.2017
лозе
V
2357/13.04.2017
лозе
V
2358/13.04.2017
лозе
V
2359/13.04.2017
лозе
V
2360/13.04.2017
лозе
V
2361/13.04.2017
лозе
V
2362/13.04.2017
лозе
V
2363/13.04.2017
лозе
V
2364/13.04.2017
лозе
V
2365/13.04.2017
лозе
V
2366/13.04.2017
лозе
V
2367/13.04.2017
лозе
V
2368/13.04.2017
лозе
V
2369/13.04.2017
лозе
V
2370/13.04.2017
лозе
V
2371/13.04.2017
лозе
V
2372/13.04.2017
лозе
V
2373/13.04.2017
лозе
V
2374/13.04.2017

Пазарна
стойност Пазарна
на
стойност Началн
имота
на
а
лева/
имота/ тръжна
дка
лева
цена
1000
700.00
700.00
1000
740.00
740.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
780.00
780.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00
1000
700.00
700.00

В
изпълнение
на
решението са проведени
търгове за продажба на
маломерните имоти.
Продадени са всички имоти
в с.Ефрейтор Бакалово и
с.Огняново.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

013114
013116
013117
013118
013120
013121
013122
013124
013126
013127
013128
013129
013130
013131
013133
013134
013135
013137
013139
013141
013142
013143
013144

0.696
0.697
0.698
0.698
0.699
0.699
0.704
0.701
0.701
0.703
0.702
0.699
0.700
0.700
0.700
0.700
0.711
0.701
0.701
0.996
0.995
0.999
0.995
32.753

лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе
лозе

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

2375/13.04.2017
2376/13.04.2017
2377/13.04.2017
2378/13.04.2017
2379/13.04.2017
2380/13.04.2017
2381/13.04.2017
2382/13.04.2017
2383/13.04.2017
2384/13.04.2017
2385/13.04.2017
2386/13.04.2017
2387/13.04.2017
2388/13.04.2017
2389/13.04.2017
2390/13.04.2017
2391/13.04.2017
2392/13.04.2017
2393/13.04.2017
2394/13.04.2017
2395/13.04.2017
2396/13.04.2017
2397/13.04.2017

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
710.00
700.00
700.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00

700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
710.00
700.00
700.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00

с. Огняново

№

Имот
№

1

003010

2

003012

3

003022

Начин на
тр.ползва Катего
Площ
не
рия
2.698
др.сел.
тер.
X
2.503
др.сел.
тер.
X
2.329
др.сел.
тер.
X

АОС №/дата
2301/31.1.2017
2302/31.1.2017
2303/31.1.2017

Пазарна
стойност Пазарна
на
стойност Началн
имота
на
а
лева/
имота/ тръжна
дка
лева
цена
800
2160.00 2160.00
800
2000.00 2000.00
800
1860.00 1860.00

2.484
4

003024

5

003030

2.421
2.467
6

003033

7

003037

2.462
2.437
8

003038

9

003242

4.198

др.сел.
тер.
др.сел.
тер.
др.сел.
тер.
др.сел.
тер.
др.сел.
тер.
др.сел.
тер.

2304/31.1.2017

800

X
2305/31.1.2017

800

2306/31.1.2017

800

X
X
2307/31.1.2017

800

2308/31.1.2017

800

X
X
2310/31.1.2017

1990.00

1990.00

1940.00

1940.00

1980.00

1980.00

1970.00

1970.00

1950.00

1950.00

3360.00

3360.00

Пазарна
стойност
на
имота/
лева
2530.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1810.00
6010.00
2400.00
1210.00
1170.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

Началн
а
тръжна
цена
2530.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1810.00
6010.00
2400.00
1210.00
1170.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

800

X

24,000
с.Северняк

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Имот
№
010001
010002
010003
010004
010005
010006
010007
010023
010024
010039
010046
010047
010048
010049
010050
010051

Начин на
тр.ползва Катего
Площ
не
рия
2.110
лозе
IV
1.001
лозе
IV
0.998
лозе
IV
0.998
лозе
IV
1.002
лозе
IV
1.003
лозе
IV
1.000
лозе
IV
1.508
лозе
IV
5.005
лозе
IV
2.003
лозе
IV
1.011
лозе
IV
0.975
лозе
IV
1.001
лозе
IV
0.998
лозе
IV
0.998
лозе
IV
1.002
лозе
IV

АОС №/дата
2332/12.4.2017
2333/12.4.2017
2334/12.4.2017
2335/12.4.2017
2336/12.4.2017
2337/12.4.2017
2338/12.4.2017
2339/12.4.2017
2340/12.4.2017
2341/12.4.2017
2342/12.4.2017
2343/12.4.2017
2344/12.4.2017
2345/12.4.2017
2346/12.4.2017
2347/12.4.2017

Пазарна
стойност
на
имота
лева/
дка
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

17
18
19
20
21

010052
010053
010056
010058
010059

1.003
7.916
0.998
2.178
0.538
35,246

лозе
лозе
лозе
лозе
лозе

IV
IV
IV
IV
IV

2348/12.4.2017
2349/12.4.2017
2350/12.4.2017
2351/12.4.2017
2352/12.4.2017

1200
1200
1200
1200
1200

1200.00
9500.00
1200.00
2615.00
645.00

1200.00
9500.00
1200.00
2615.00
645.00

2. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и сключи
договори със спечелилите кандидата.
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І.Общински съвет с.Крушари приема следното допълнение в Програмата за РРХД
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година:

В
изпълнение
на
решението програмата е
допълнена.

1.В раздел II, точка 4.1. се добавя точка 3:
№
по
ред
9
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Описание на имота
Апартамент
с.Крушари

№2

АОС №

Кв./парцел

Площ

Данъчна
оценка

2066/19.08.2014г.

40097.501.616.1.2

38,48 кв.м.

1618,90
лв.

ІІ.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се предостави РРХД
безвъзмездно право на ползване на Милена Христова Стоянова върху общински
имот-частна общинска собственост: Апартамент №2 с.Крушари състоящ се от
една стая, кухня, коридор и баня със застроена площ от 38,48 кв.м.,
представляващ самостоятелен обект 40097.501.616.1.2 по кадастралната карта
на с.Крушари, актуван с акт за частна общинска собственост №2066/19.08.2014г.
за срок от 5 (пет) години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

В
изпълнение
на
решението
на
Милена
Хр.Стоянова
е
предоставен
за
безвъзмездно
ползване
апартамент №2 – частна
общинска собственост за
срок от 5 години.

2.Всички разходи свързани с ползването на апартамент №2 с.Крушари са
за сметка на Милена Христова Стоянова.
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3.Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби.
1.Общински съвет с.Крушари предоставя сумата от 2000 лева на МБАЛ- ФБ
Добрич АД , като намалява разходния параграф 1098 Други некласифицирани
разходи от дейност ”Общинска администрация” по бюджет 2019 година.

Изпълнено
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№ 6 / 50
№ 6 / 51
№ 6 / 52

№ 6 / 53
№ 6 / 54
№ 6 / 55
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2.Средствата да бъдат включени в капиталовата програма за 2019 година
като капиталов трансфер при дейност 469 Други дейности на здравеопазването.
1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2019 до
31.03.2019г.
1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Кмета на общината за периода от 01.01.2019 до 31.03.2019 .
1. Общински съвет с.Крушари приема отчета за работата на общината и
изразходените средства по снегопочистването и зимното поддържане на
общинската пътна мрежа и улиците на населените места.
1. На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 40 ал. 2 от Закона за защита на
животните на Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Крушари за 2018 година.
1. Общински съвет с. Крушари
приема информацията за нивото на
изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.
1.Общински съвет с. Крушари
приема
доклада за дейността на
читалищата в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в
Община Крушари за 2018 г.
1.
Общински съвет с. Крушари
дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект „Активен живот за възрастните – приобщаване в действие”
пред Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика
и определя финансовото участие на общината в размер на 960 лв., сума
представляваща 12 % от стойността на проекта.
1. Общински съвет с. Крушари не приема Наредба за изменение и
допълнение в Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи- общинска собственост, както следва:
§ 1. В чл. 5, ал. 4, изречение второ след думите „ползване или“ се добавя
„възложени“, а думите „а в случаите на публично-частно партньорство- за сметка
на определения в договора партньор“ се заличават.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

ФБ

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

РРХД

1.
В ал. 2 текста преди т. 1 в изречение първо след думата „приема“ се
добавя „план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за
концесиите и“, а в изречение трето думите „раздела за общински публично-частни
партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие“ се
заменят с „плана за действие за общинските концесии“;
2.
В ал. 2, т. 2 думите „за публично-частно партньорство или за
предоставяне на“ се заменят с „както и за възлагане чрез“;
3.
В ал. 3 след думите „Стратегията по ал. 1“ се добавя „,плана за
действие за общинските концесии“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 2 думите „Закона за публично-частното партньорство“ се
заменят с „Закона за концесиите“;
2.

Ал. 3 се отменя.

§ 4. Чл. 9, ал. 1 се изменя така „Дарение на недвижим имот в полза на
общината се извършва с договор в предвидената от закона форма, подписан от
кмета на общината. Договорът се вписва в Агенцията по вписване по
местонахождение на имота. За дарението се съставя протокол- опис, подписан от
двете страни, представляващ неразделна част от договора.“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1.
Ал. 1 се изменя така „Община Крушари завладява безстопанствени
имоти на територията си. За целта комисия, определена със заповед на кмета, в
чийто състав са включени служители от общинска администрация Крушари,
съставя протокол за наличието на безстопанствения имот и за неговото
състояние.“;
2.

В ал. 4 изразът „ал. 1“ се заличава.

§ 6. В чл. 22, ал. 6 изразът „чл. 20“ се заличава.
§ 7. В чл. 25, ал. 2 думите „удостоверение за липса на задължения към
община Крушари“ се заличават.
§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 1, т. 5 и в ал. 4 думите „чл. 23, ал. 1 и чл. 24, ал. 1“ се заменят е
„чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1“;
2.
В ал. 5 се добавя следното
административния съд е окончателно.“.

изречение

„Решението

на

§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1.

т. 2 се отменя;

2.

В т. 4 изразът „чл. 39“ се заменя с „чл. 43“.

§ 10.В чл. 53, ал. 7 се отменя.
§ 11. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1.
Ал. 1 се изменя така „Начална тръжна/ конкурсна цена за провеждане
на търгове и конкурси със земи от Общински поземлен фонд се определят с
решение на Общински съвет- Крушари. Годишната цена не може да бъде пониска от размера на средното годишно рентно плащане за предходната стопанска
година за съответното землище на територията на Общината.“;
2.
Създава се нова ал. 2 със следния текст: “(2) Наемната годишна цена
за свободни общински парцели, намиращи се в регулацията на населените места
се определя с решение на Общински съвет- Крушари, и не може да бъде по- ниска
от 45 лв./дка”.
§ 12. В чл. 87, ал. 4 думите „по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, чрез замяна с общински имот“ се заменят с „чрез

покупка, чрез замяна с равностоен общински имот“.
§ 13. В чл. 88, ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 14. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 2 думите „търговската банка, в която се внася обезщетението, и
датата, след която започва изплащане на обезщетението по сметката на
правоимащите“ се заменят с „търговската банка, в която ще бъде внесено
обезщетението по сметка на правоимащите лица и за началната дата, от която ще
започне изплащането му“, а изречение трето се заличава.;
2.
В ал. 3 думите „обнародва в „Държавен вестник““ се заменят с
„съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс“;
3.
Ал. 4 се изменя така „Когато адресът на някое от заинтересованите
лица не е известен или то не е намерено на настоящия и постоянния му адрес,
заповедта по ал. 2 му се съобщава от кмета на общината по реда на чл. 61, ал. 3
от Административнопроцесуалния кодекс и чрез обнародване на обявление в
„Държавен вестник“.
§ 15. В чл. 90, ал. 2 текста „Съдът се произнася по жалбата в 14-дневен срок
от подаването й. Призоваването на страните се извършва най-късно три дни
преди
съдебното заседание.“ се заменя с „В тридневен срок от получаването на
жалбата съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените и
представените от страните доказателства и насрочва делото в 7-дневен срок.
Призоваването на страните се извършва най-късно три дни преди съдебното
заседание.“.
§ 16. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1.

В ал. 1 думите „определено в заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС“ се

заменят с „определено във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2 от ЗОС или в
съдебното решение“;
2.
Ал. 3, т. 1 се изменя така „в случаите по ал. 1 - от датата, на която
паричното обезщетение, определено във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2
от ЗОС или в решението на съда, бъде преведено от общината в банка по сметка
на правоимащите лица“;
3.

Ал. 3, т. 3 се отменя;

4.

Ал. 4 се отменя.

§ 17. В чл. 105, ал. 1 след думите „Търгът с тайно “ се добавя думата
„наддаване“.
§ 18. В чл. 114, ал. 2 изречението „Със заповедта по ал. 1 се утвърждава и
тръжната документация.“ става ал. 3, като изразът „ал. 1“ се заменя с „ал.2“.
§ 19. В чл. 116, ал. 4 изразът „чл. 97“ се заменя с „чл. 99“.
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§ 20. В чл. 129, ал. 1, т. 2 се изменя така „Представяне на декларация по чл.
66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /образец по Приложение
№ 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за мерките срещу
изпирането на пари/ при необходимост“.
1.Общински съвет с.Крушари одобрява промяната на капиталовата ФБ
програма за 2019 година, а именно:
Наименование

Било

Ремонт на част от общински път DOB 3170 /ІІІ- 203900
7103/Ефрейтор Бакалово – Телериг/Зимница
Ремонт на част от общински път DOB 3178/ІІІ- 80000
293/Свобода-Крушари/Земенци
проектиране във фаза „Технически проект и 35000
последващо осъществяване на авторски надзор на
обект”Рехабилитация на общински път 3172 /ІІІ-

Става
343900

Отменено с Решение № 8/ 67
от заседание на 27.06.2019 г.

7001/Кап.Димитрово-Габер-Огняново/DOB 2171
км.+0+000 до км.11+400”
Доставка контейнери за биоразградими отпадъци

от
25000
343900

343900

2.На основание чл.60, ал.1 АПК Общински съвет с.Крушари допуска
предварително изпълнение на акта.
Мотиви:
Състоянието на общински път DOB 3170 /ІІІ-7103/Ефрейтор Бакалово
Зимница в община Крушари е незадоволително. Ремонтни дейности на пътната
настилка са необходими с оглед защита интересите и здравето на обществото и
предотвратяване на пътни инциденти. Предварителното изпълнение на акта би
спомогнало изпълнението на ремонта да се извърши при благоприятните
атмосферни условия на годината.

№ 7 / 58

№ 7 / 59

3. Общинският съвет с. Крушари възлага на кмета на община Крушари да
извърши необходимите промени по бюджета за 2019г. по пълна бюджетна
класификация.
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно РРХД
право на ползване на Агенция по заетостта гр.София за нуждите на Дирекция
„Бюро по труда“ гр.Добрич, филиал Крушари върху стая №303 с площ от 21,42
кв.м., представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор
40097.501.569.1.6, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 40097.501.569 (по предходен план №423, УПИ I в кв.29) по
кадастралната карта на с.Крушари, актувани с АчОС №47/01.06.1999г. за срок от
10 (десет) години.
2.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
действия, съгласно законовите разпоредби.
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно РРХД
право на ползване на Агенция за социално подпомагане гр.София за нуждите на
Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Добрич върху стая №301 и стая №302 с
обща застроена площ 42,84 кв.м., представляващи част от самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 40097.501.569.1.6, находящ се в сграда №1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 40097.501.569 (по предходен план №423, УПИ I
в кв.29) по кадастралната карта на с.Крушари, актувани с АчОС №47/01.06.1999г.

Изпълнено

Изпълнено

№ 7 / 60

№ 7 / 61

за срок от 10 (десет) години.
2.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
действия, съгласно законовите разпоредби.
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие за учредяване възмездно право РРХД
на прокарване за водопровод с дължина на трасето 162 м. през поземлени имоти –
публична общинска собственост, както следва:
- Поземлен имот №065504 с площ от 2,400 дка с начин на трайно ползване –
местни пътища по КВС на с.Телериг с дължина на трасето 147 м и сервитут 0,881
дка,
- Поземлен имот №065505 с площ от 2,496 дка с начин на трайно ползване –
местни пътища по КВС на с.Телериг с дължина на трасето 15 м и сервитут 0,088
дка
за водоснабдяване на дестилерия за етерично-маслени култури в поземлен имот
№065027 по КВС на с.Телериг в полза „Елица Матеева-84” ООД, ЕИК 202024870
със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Генерал Колев“ №92, ет.3,
ап.8.
2. Възлага на кмета на община Крушари да проведе процедурата
предвидена в чл.193, ал.4 от ЗУТ за учредяване право на прокарване на
съоръжения на техническата инфраструктура, след заплащане на цена
определена по реда на чл.210 от ЗУТ.
І.Общински съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в РРХД
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019
година:
1.В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят точка 78, както следва :
№ по
ред

Описание на имота

АОС №

Кв./парце
л

Площ

78

Поземлен имот
с.Бистрец

2502/04.04.201
9г.

№085193

2,848дк
а

Изпълнено

В
изпълнение
на
решението програмата е
допълнена.

Данъчн
а
оценка
439,60л
в.

ІІ.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
№ 7 / 62

1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез РРХД

Към

момента

тече

№ 7 / 63

№ 7 / 64

№ 7 / 65
№ 7 / 66

публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №085193 с площ от 2,848 дка
с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, III категория по
КВС на с.Бистрец, актуван с акт за частна общинска собственост №2502 от
04.04.2019г.
2.Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 5126,00
лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от
5126,00 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
1. Общински съвет с. Крушари одобрява ПУП-ПП на водопровод за РРХД
водоснабдяване на дестилерия за етеричномаслени култури в ПИ №065027 в
землището на с. Телериг, общ. Крушари.
2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
1. Общински съвет с. Крушари не одобрява проект за изменение на РРХД
подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I и II кв.25, УПИ I
кв. 25А и проект на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на
новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор с. Александрия, Община Крушари.
2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.
1.Общински съвет с. Крушари приема докладната записка относно РРХД
проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на
населените места в община Крушари.
1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие и възлага на кмета на
община Крушари да сключи тристранно споразумение по реда на чл. 82, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г. с министъра на
земеделието, храните и горите и министъра на финансите за намаляване с 80
(осемдесет) на сто на главницата в размер на 128 552,58 лв. ( сто двадесет и осем
хиляди петстотин петдесет и два лева и петдесет и осем стотинки) по наложената
и неразплатена финансова корекция с Решение № 01-0800/3798#2 от 28.02.2018г.
на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, влязло в сила на 07.05.2019г., по
договор за финансиране № 08/321/01219 от 27.11.2012г. на проект „Рехабилитация
на общински пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти: 1. DOB 2176
/21061/ с. Крушари- с. Северци и 2. DOB 1108 /21327/ с. Лозенец- разклон с.
Северци“ по мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

процедура по продажбата
на имота.

Обнародвано обявление за
решението в ДВ бр.52 от
02.07.2019г.
Обнародвано обявление за
решението в ДВ бр.52 от
02.07.2019г.

Изпълнено

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет- Крушари допуска

предварително изпълнение на акта.
Мотиви:
С писмо рег. № РД-02-2628 от 27.05.2019г. Изпълнителният директор на ДФ
„Земеделие“ уведомява община Крушари за възможността за прилагане
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2019г. относно намаляване с 80 на сто
на размера на неразплатените задължения на общини – бенефициенти на
програми. С писмото са посочени възможностите за погашения съгласно Насоки
на министъра на финансите. Към настоящия момент общината не е уведомена за
предаване на вземането за събиране на публичен изпълнител на НАП, което
налага незабавно предприемане на действия по сключване на тристранното
споразумение. С оглед защита на особено важни държавни и общински интереси
се налага допускане предварително изпълнение на административния акт на
Общинския съвет, който се явява и първият необходим и задължителен документ
за иницииране на процедура за сключване на споразумението.

№ 8/ 67
№ 8 / 68

3. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме необходимите
законови действия.
1. Общински съвет с. Крушари отменя Решение № 7/ 57 по Протокол № 7 от ФБ
заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 30.05.2019 г. в цялост.
1.Общински съвет
с.Крушари одобрява промяната на капиталовата ФБ
програма за 2019 година, а именно:
Наименование

Било

Ремонт на част от общински път DOB 3170 /ІІІ- 203900
7103/Ефрейтор Бакалово – Телериг/Зимница
Ремонт на част от общински път DOB 3178/ІІІ- 80000
293/Свобода-Крушари/Земенци
проектиране във фаза „Технически
последващо осъществяване на авторски
обект”Рехабилитация на общински път
7001/Кап.Димитрово-Габер-Огняново/DOB
км.+0+000 до км.11+400”

проект и 35000
надзор на
3172 /ІІІ2171
от

Става
343900

Изпълнено
В процес на изпълнениеочаква се обявяване на
обществена
поръчка
за
възлагане

Доставка контейнери за биоразградими отпадъци

25000
343900

343900

2. Общински съвет с. Крушари възлага на кмета на община Крушари да
извърши необходимите промени по бюджета за 2019г. по пълна бюджетна
класификация.
№ 8 / 69
№ 8 / 70
№ 8 / 71
№ 8 / 72

1.Общински съвет с. крушари приема отчета за касовото изпълнение на ФБ
бюджета за бюджетната 2018 година.
1.Общински съвет с.Крушари приема годишния отчет за състоянието на ФБ
общинския дълг за 2018 година с нула лева.
1.Общински съвет с.Крушари приема информацията за състоянието на
административното обслужване в Община Крушари за 2018 година.
I. Общински съвет Крушари открива процедура за определяне на съдебни
заседатели към съдебния район на Районен съд гр.Добрич и определя правила за
провеждането й:
1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на
кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр.Добрич и
да проведе изслушване, в състав:
1. Иван Иванов – Председател
2. Нурхаят Изет - член
3. Петранка Кръстева-член
2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни
български граждани, които отговарят на следните условия:
 Да са на възраст от 21 до 68 години;
 Да имат настоящ адрес в Община град Добрич, която попада в рамките
на съдебния район на Районен съд – град Добрич;
 Да имат завършено най-малко средно образование;
 Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
 Да не страдат от психически заболявания;
 Да не са съдебни заседатели в друг съд;
 Да не са общински съветници от съдебния район, за който

Изпълнено
Изпълнено

кандидатстват;
 Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
 Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.
3. В срок до 15.08.2019 г. кандидатите за съдебни заседатели в Районен
съд гр.Добрич подават в звено „Секретариат на Общински съвет Крушари
следните документи:
 Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо
заболяване;
 Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща
за препоръки;
 Мотивационно писмо;
 Писмено съгласие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,
ако са родени преди 16 юли 1973 г.
4. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване
изискванията на чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за
протичането му, който се публикува на интернет страницата Община Крушари в
секция „Общински съвет“ и се предоставя на Общински съвет Крушари в 7-дневен
срок преди определянето на кандидатите за съдебни заседатели.
5. Утвърждава образци на следните документи:

Заявление за кандидатстване - Приложение № 1;

Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ Приложение № 2;

Писмено съгласие - Приложение № 3.

№ 8 / 73

І.Общинският съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в РРХД
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019
година:
1.В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят точка 78, както следва :
№ по
ред
79

№ 8 / 74

№ 8 / 75
№ 8 / 76
№ 8 / 77

Описание на имота

Поземлен имот
с.Поручик
Кърджиево

АОС №

Кв./парце
л

Площ

2425/26.04.201
8г.

№110145

3,209дк
а

В
изпълнение
на
решението програмата е
допълнена.

Данъчн
а
оценка
330,20л
в.

ІІ.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №110145 с площ от 3,209 дка
с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, V категория по
КВС на с.Поручик Кърджиево, актуван с акт за частна общинска собственост
№2425 от 26.04.2018г.
2. Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 4814,00
лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от
4900,00 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
1. Общински съвет с. Крушари приема информацията за дейността на РРХД
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Крушари за 2018 година.
1.Общински съвет с. Крушари приема информацията относно дейността на РРХД
пенсионерските клубове в Община Крушари за 2018 година.
1. Общински съвет Крушари упълномощава кмета на община Крушари
да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 1 578 002,36 лв. (един
милион петстотин седемдесет и осем хиляди и два лева и тридесет и шест
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по

Към
момента
тече
процедура по продажбата
на имота.

Изпълнено
Изпълнено

договор № 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект
„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари”, сключен
между Община Крушари и ДФ „Земеделие”.
2.
На основание чл.60, ал.1 АПК Общински съвет Крушари допуска
предварително изпълнение на акта.
Мотиви:
Водоснабдителната мрежа на територията на община Крушари е стара и
амортизиране и поради експлоатационната възраст на тръбите и съоръженията се
обуславят големи загуби на вода, намалена проводимост на тръбите, както и чести
аварии. Особено тежки са авариите през летните месеци следствие на които
населени места остават без водоподаване със седмици.
Ремонтни дейности на ВиК мрежа в населени места на община Крушари в
мащаб, в който са предвидени за изпълнение по проект „Рехабилитация на
водопроводи в населени места от община Крушари”, финансиран по договор №
08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, съфинансиран от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Община
Крушари и ДФ „Земеделие”, не са извършвани.
Предварителното изпълнение на акта би спомогнало изпълнението на
ремонтните дейности да стартират навременно, при настоящите благоприятни за
естеството на видовете СМР атмосферни условия на годината и своевременно
голяма част от населението на община Крушари да получат достъп до качествена
питейна вода. Отделно от това допускането на предварително изпълнение на акта
се иска с оглед защита интересите и здравето на обществото, защита на особено
важни общински интереси, какъвто е изпълнението на Мярка 4 „ Доизграждане и
развитие на техническата инфраструктура за балансирано развитие на населените
места“ по Приоритет 5 „ Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена
икономика)“ от Общинския план за развитие община Крушари 2014-2020г. в частта
й относно рехабилитацията на част от водоснабдителните мрежи с цел
намаляване загубите от течове и аварии, както и подобряване качеството на живот

на населението си.
3. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 08/07/2/0/00555 от
25.07.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Крушари,
проведено на ... , Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при
кворум от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10
от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване - с .... гласа „за”, ... „против” и „въздържали се” ....., и е подпечатано с
официалния печат на общински съвет Крушари.

