Решени
е
№

Прието решение

№ 1/1

1. Общинският съвет с. Крушари приема Програма за управление на Община
Крушари за мандат 2015-2019 г.

№ 1/2

1. Общинският съвет с. Крушари приема разпределението на преходния остатък
от 2015 година в размер на 1117267 лева за:
Делегираните от държавата дейности
Полиция,вътрешен ред и сигурност
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии
Доброволни формирования
Целодневни детски градини
Общообразователни училища
Здравеопазване
Център за социална рехабилитация и интеграция
Дом за деца
ВСИЧКО
За местни дейности
За зимно поддържане и снегопочистване
Общинска администрация–издръжка и капиталови
разходи
Ремонт на улици
Ремонт общински пътища
ВСИЧКО

№ 1/3

Отговорн
а
дирекция
,
отдел
РРХД

Предприети
действия

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

843075 лева
40102
616690
6682
37597
92523
26392
7972
15117
843075
274192 лева
30997
125763
100000
17432
274192

1. Общинският съвет приема бюджета на общината за 2016 година, както
следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
5009699 лева
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3185947 лева

Забел
ежка

Обща субсидия
Преходен остатък от 2015 година
Собствени приходи
1.1.2.Приходи за местни дейности
В това число:
Данъчни приходи
Неданъчни прихо и
Трансфери за местни дейности
-Обща изравнителна субсидия
За зимно поддържане и снегопочистване на общински
пътищата
Целева субсидия за капиталови разходи
Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на
общински пътища
Преходен остатък от 2015 година
За предоставени трансфери по управление на отпадъците
За маломерни паралелки
За дофинансиране
За възстановяване на заем
ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи:
За делегирани държавни дейности в размер на
от държавни трансфери
от местни риходи
от преходен остатък
от дофинансиране
За местни дейности в размер на

2314839
843075
28033
1823752
331300
575960
531200
75300
203832
167568
274192
-20200
-53320
-22080
-240000

5009699 лева
3261347 лева
2314839
28033
843075
75400

1748352 лева

2. Общинският съвет приема бюджета на общината по разходната част в
размер,разпределен по функции,а именно:
Функции
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Здравеопазване

Държавни
521980
746884
56316

Местни
658875
11500

Всичко
1180855
758384
56316

Образование
Социални дейности
Жилищно строителство
Почивно дело,култура
Икономически дейности
Всичко

1457436
379611
99120
3261347

170250
8 700
492220
41510
291297
1748352

1627686
4623 1
492220
140630
291297
5009699

3. Общинският съвет одобрява разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 371400 лева. Приложение № 10
3.1.ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ РАЗ
ОДИ
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция Общи държавни служби
Ремонт кметство с.Северци
Ремонт читалище с.Александрия
Ремонт кметство с.Добрин
Ремонт кметство с.Капитан Димитрово
Ремонт кметство и детска градина с.Северняк
Проучване и проектиране
Функция Икономически дейности
Ремонт на общински път DOB 3179/ІІІ-293 Коритен –
граница Румъния- Поручик Кърджиево
Ремонт на част от общински път DOB 3170/ІІІ-7103/
Ефр.Бакалово – Телериг – Зимница

371400
371400
203832
41000
9014
60000
18000
48000
27818
167568
127568

40000

3.2. Одобрява разпределението на целевите средства от преходен
остатък в размер на 722108 лева
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция Общи държавни служби
Ремонт читалище Александрия
Ремонт сграда бивша целодневна детска градина с.Абрит
/кметство/
Функция Отбрана и сигурност
Неотложни работи за почистване и укрепване на
дере/отводнителен канал/с.Северняк

722108
722108
87986
27986
60000
616690
616690

Функция Икономически дейности

17432

Ремонт на общински път DOB 3179/ІІІ-293 Коритен –
граница Румъния- Поручик Кърджиево
3.3.Одобрява разпределението на капиталови средства от
преходен остатък общински дейности и собствени средства
в размер на 255000 лева
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция Общи държавни служби
Проучване и проектиране
Функция Жилищно строителство ,БКС и опазване на
околната среда
Основен ремонт на улици
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Функция Жилищно строителство ,БКС и опазване на
околната среда
Закупуване на автобусни спирки в селата Добрин и Капитан
Димитрово
Доставка товарен автомобил

17432

225000
25000
25000
200000
200000

30000
10000
20000

4.Утвърждава разходите за заплати през 2016 година без училищата,които
прилагат системата на делегираните бюджети.Приложение 9
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 7210 лева .
5.2.Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения -2000
лева
5.3.Субсидии за:
5,3.1 Читалища - 99120 лева
5.3.2..Субсидии за спорт – 18000 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 5000 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 на 3% от средствата за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 8000 лева.
6.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет в
размер на 3000 лева
7.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на
транспортни разноски. Приложение № 11 и 12
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
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от
Европейския съюз в размер на 302919 лева Приложение № 13
9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по
програми на Европейския съюз през 2016 г.по договори за безвъзмездна помощ.
10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2016 година и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г. по
приходите,помощите,даренията,бюджетните взаимоотношения и финансирането.
Приложение № 14
11.Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет – няма и
второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2016 година.Приложение №
15
12.Определя максимален размер на дълга ,както следва:
12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на 0
лева.
12.2.Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2016 година в
размер на 0 лева
12.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на 2016 година в размер на 0 лева.
12.4.Намеренията за поемане на нов общински дълг по чл.13 от ЗОД през 2016
година 0 лева.
13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи,които
могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5%.
14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат
да бъдат поети през 2016 година в размер на 15 процента.
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 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 2016 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 № 16
№ 1/4

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на АПИОФБ
Общинския съвет за второто шестмесечие на 2015 година.

Изпълнено

№ 1/5

1. Общинският съвет с. Крушари
приема Стратегия за управление на РРХД
общинската собственост за периода 2015-2019 година.

Изпълнено

№ 1/6

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата РРХД
за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост на община Крушари за
2015 година.

Изпълнено

№ 1 /7

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за управление и РРХД
разпореждане с имотите–общинска собственост за 2016 година.

Изпълнено

№ 1/8

РРХД

Имотът
е
предоставен
за
безвъзмездно
управление на имотчастна
общинска
собственост
с
договор
№ОС-091640 от 23.02.2016г.
на
Центъра
за
социална
рехабилитация
и
интеграция
с.Крушари.

РРХД

За част от имотите
пасище,
мера
в

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се предостави безвъзмездно
право на управление на Център за социална рехабилитация и интеграция с.Крушари
върху втори етаж със застроена площ от 332,21кв.м., представляващ самостоятелен
обект от сграда с идентификатор 40097.501.569.1.2 по КК на с.Крушари, находяща се в
имот с идентификатор 40097.501.569 (по предходен план имот с пл.№423, УПИ І, в
кв.29) по кадастралната карта на с.Крушари, актувана с АОС №47/01.06.1999г. за срок
от пет години.
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

№ 1/9
І. Общинският съвет дава съгласие за предоставяне за общо и индивидуално

ползване на пасища и мери от ОПФ на община Крушари.
II.Общинският съвет 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. Общинският съвет определя Правила за ползването на мерите и пасищата на
територията на община Крушари, а именно:
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.
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.

размер
на
2840,183дка,
отредени
за
индивидуално
ползване
са
сключени
5(пет)
годишни договори за
отдаване под наем:
№ОС-091750,1761,1764,1758
,1754,1756,1757,175
5,1752,1768,1746,17
67,1769,1751,1753.

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 2016/2017 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.
№810100012 от 09.11.2010г., издаден от Камарата на независимите оценители в
България, по пазарен механизъм и определя годишна наемна цена от 6,00лв./дка за
землищата на територията на Община Крушари.
VI. Общинският съвет
законови действия.
№ 1 / 10

възлага на кмета на Община Крушари последващите

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се предостави безвъзмездно РРХД
право на управление на Защитено жилище с.Крушари върху масивна монолитна,
едноетажна сграда със застроена площ от 298,00кв.м.и прилежащ терен от 1914 кв.м.,
находяща се в имот с идентификатор 40097.501.719 (по предходен план кв.48 парцел
XII-190) по кадастралната карта на с.Крушари, актувана с АОС №2046/29.05.2014г. за
срок от пет години.
2. Постоянната комисия предлага на Общинския съвет да възложи на кмета на
Община Крушари да извърши необходимите действия, съгласно разпоредбите на
Закона за общинската собственост.

№ 1 / 11

ФБ
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да бъде осигурено финансиране
със собствени средства по бюджета на общината за 2016 година за дейност 239
„Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски участък с. Крушари за 60
литра дизелово гориво на месец за лек автомобил Ситроен „Евазион“ с рег. № Тх 04 22
ХК, предоставен за безвъзмездно право на ползване с Решение № 12/134 от 30.09.2014
година на Общински съвет Крушари, за изпълнение на основните задачи и дейности на

Имотът
е
предоставен
за
безвъзмездно
управление на имотпублична общинска
собственост
с
договор
№ОС-091641 от 23.02.2016г.
наЗащитено жилище
с.Крушари.
Изпълнено

служителите от Полицейски участък Крушари.
№ 1 / 12

1. Общинският съвет с. Крушари определя при невъзможност за участие на ФБ
кмета на община Крушари в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация, община Крушари да бъде представлявана от Видин Фиданов Каракашевзам.кмет „Финанси и бюджет“ на община Крушари.

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за развитие на РРХД
читалищната дейност в Община Крушари за 2016 г.

Изпълнено

№ 1 / 13
1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи за
командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2015
година.
№ 1 / 14
1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за проведени дейности по
Програмата за опазване на околната среда на Община Крушари за 2015 година.
№ 1 / 15
1. Общинският съвет с. Крушари приема План за действие на община Крушари
в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация за 2016 година.
№ 1 / 16
1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение отчета за дейността на
местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на община Крушари за 2015 г.
№ 1 / 17
№ 2 / 18

ФБ
1. Общинският съвет с. Крушари одобрява бюджетна прогноза на община
Крушари за периода 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на
разходите от местни дейности по показатели от единната бюджетна класификация,
съгласно приложение 8 ”Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности”.
№ 2 / 19
1. Общинският съвет с.Крушари одобрява сумата от 5000 лева, като намалява ФБ
разходния параграф 1098 Други некласифицирани разходи от дейност ”Общинска
администрация” по бюджет 2016 година.

Изпълнено

Изпълнено

2. Средствата да бъдат включени в капиталовата програма за 2016 година като
капиталов трансфер при дейност 469 Други дейности на здравеопазването.
№ 2 / 20
1. Общинският съвет отменя Решение 15/153, прието на заседание на АПИОФБ
Общинският съвет с. Крушари на 16.12.2008 година.
2. На основание Решение №1 от 5 януари 2016 година на Министерски съвет и
Писмо №ОМП-03-4/27.01.2016 година на Областен управител на област Добрич
приема План за противодействие на тероризма в община Крушари.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши последващите действия, съгласно
Нормативната уредба.
№ 2 / 21
1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие за нуждите на всички
произтичащи от участието на община Крушари в МИГ Тервел–Крушари действия,
община Крушари да бъде представлявана от Иван Митев Иванов, с постоянен адрес
с.Крушари, община Крушари, област Добрич, ул.”Девети септември” №24.
ФБ
№ 2 / 22
1. Общински съвет-Крушари дава мандат на Добри Стоянов Стефанов–Кмет на
Община Крушари да представлява Община Крушари в Общото събрание на Асоциация
по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич, насрочено на
07.03.2016 година от 13:30 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич
и го упълномощава да гласува както следва:
1.1. По първа точка от дневния ред
- „за“.
1.2. По втора точка от дневния ред
- „за“.
1.3. По трета точка от дневния ред
- „за“.
1.4. По четвърта точка от дневния ред - „за“.
1.5. По пета точка от дневния ред
- „за“.
1.6. По шеста точка от дневния ред
- „за“.
1.7. По седма точка от дневния ред
- „за“.
1.8. По осма точка от дневния ред
- „за“.
2. Определя Видин Фиданов Каракашев–зам. кмет на община Крушари за
представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, при
невъзможност на Кмета на Община Крушари да участва лично в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК, като го упълномощава да гласува «за» приемане на посочените
решения.

Изпълнено

Изпълнено

№ 2 / 23

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата РРХД
за управление на отпадъците на територията на община Крушари за 2015 година.

Изпълнено

№ 2 / 24

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Краткосрочна РРХД
програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2015г.

Изпълнено

№ 2 / 25

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Годишния РРХД
план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в община Крушари за 2015 година.
РРХД
№ 2 / 26
1. Общинският съвет с.Крушари приема Общински анализ на ситуацията и
оценка на потребностите от социални услуги в Община Крушари

Изпълнено

№2 / 27

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение отчета по изпълнението на РРХД
Общинската програма за закрила на детето през 2015 година
2. Общинският съвет с. Крушари приема Общинската програма за закрила на
детето за 2016 г.
№ 2 / 28
1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишен план за младежта за 2016 РРХД
година.

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

№ 3 / 29

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява годишния доклад за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година за
2015 година.

№ 3 / 30

I. Общинският съвет с.Крушари приема следните изменения и допълнения в
Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на
общинската собственост и околната среда:
1. Създава се нова ал. 2 към чл. 13 с текст „Забранява се продажбата и
сервирането на алкохолни напитки на лица в явно нетрезво състояние”.
2. Досегашната ал. 2 към чл. 13 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 към чл. 13 става ал. 4.
4. Текстът на ал. 2 към чл. 15 се изменя така: „При нарушение по ал.1 на
виновните лица се налага наказание глоба в размер от 2000 лв. до 4000 лв.“
5. Текстът на ал. 3 към чл. 15 се изменя така: „При повторно нарушение на ал.1
се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен
срок, но не по-дълъг от една година.“
6.Текстът в чл. 21 се изменя така:
„Забранява се:
/1/ Пребиваването извън домовете на лица под 14 години, без родител,
попечител или друго лице, което полага грижи за детето след 20.00 часа;
/2/ На лица навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават на
обществени места след 22:00 часа, освен ако са придружени от родител, попечител,
настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или

Изпълнено

Изпълнено

пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от
родител, попечител, настойник и лица полагащи грижи за непълнолетни на друго
правно основание.
/3/ Достъпа на деца до обществени места, в които се представят програми с
еротично или порнографско съдържание и в зали за хазартни игри“.
7. Текстът в чл.22, ал.1 се изменя така: „Забранява се на собственици,
наематели, ползватели, управители и въобще на всички лица, които държат търговски
обект като бар, дискотека, ресторант, игрална зала, интернет-клуб, фитнес зала, кино
или друго обществено заведение, в което се осъществява търговска дейност, да
допускат влизането, пребиваването или престоя в държания от тях търговски обект на
малолетни и непълнолетни лица в следните часове:
 за лица под 14 години: от 20:00 до 07:00 часа;
 за лица от 14 години до 18 години: от 22:00 до 06:00 часа.
8. Създава се нова ал. 2 към чл. 22 с текст „Забранява се достъпа на деца до
обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско
съдържание и в зали за хазартни игри”.
9. Досегашната ал. 2 към чл. 22 става ал. 3.
10. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като текста се изменя така: „Забраната по ал.1
не се прилага в случаите, когато малолетните лица се придружават от родител,
попечител или друго лице, което полага грижи за детето“.
11. Създава се нова ал. 5 към чл. 22 с текст „Забраната по ал.1 не се прилага в
случаите, когато родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за
детето, не могат да го придружат, но са осигурили пълнолетно дееспособно лице за
негов придружител на обществени места след 22:00 ч., ако детето е на възраст от 14
години до 18 години.
12. Досегашната ал. 4 към чл. 22 става ал. 6, като текста се изменя така: „При
нарушаване на разпоредбите по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание
глоба в размер от 2000 до 5000 лева.
13. Досегашната ал. 5 към чл. 22 става ал.7, като текста се изменя така: „При
повторно извършено нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание
глоба в размер от 2000 до 8000 лева“.
№ 3 / 31

РРХД
I. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения в
Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Крушари:
1. В чл. 34, ал. 1 „За технически услуги” т. 5 „ Заверка Приложение – част I на
данъчни декларации по чл. 14 от ЗМДТ” се отменя.

Изпълнено

РРХД
№ 3 / 32

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за
стопанската 2016/2017 година, съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) години.
2. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат под наем без търг
маломерни земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2016/2017
година, съгласно Приложение №2 за срок от 1 (една) година.

№ 3 / 33

І. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се извърши делба на РРХД
поземлен имот №122129 с площ от 44,805 дка с начин на трайно ползване „друга
селскостопанска територия” по КВС на с.Северняк, актуван с акт за частна общинска
собственост №2232/13.10.2015г., в следствие на която се образуват два нови имота,
както следва:
1. Имот с проектен № 122130 – проектна площ 5,000 дка, начин на трайно
ползване – друга селскостопанска територия, като в имота има сграда със ЗП от 435
кв.м.
2. Имот с проектен № 122131 – проектна площ 39,805 дка, начин на трайно
ползване – друга селскостопанска територия.
ІІ. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да предостави
настоящото решение на Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари за продължаване на
процедурата, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на
възстановената собственост.

№ 3 / 34

1. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна РРХД
начина на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „нива” на поземлен имот №171002
с площ от 12,089 дка по картата на възстановена собственост (КВС) на с.Лозенец, ІV
категория актуван с АОС №1245 от 21.03.2011г.
2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие
за промяна начина на трайно ползване на имота 2 (две) години, считано от датата на
влизане в сила на настоящото решение.
3. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна предназначението на
поземлен имот №171002 по картата на възстановена собственост (КВС) на с.Лозенец
от публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на трайно
ползване на имота.
4. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите законови действия.
№ 3 / 35
АПИОФБ
1. Общинският съвет с.Крушари приема информацията за работата на Местната
комисия за обществен ред и сигурност за 2015 година.

В изпълнение на
решението
след
проведени търгове е
сключен договор за
имот
№014017
с.Александрия,
договор
№ОС-091763/02.06.2016г.
В изпълнение на
решението
са
съставени Акт за
частна
общинска
собственост №2255
от 10.05.2016г. и Акт
за частна общинска
собственост №2257
от 25.05.2016г.

В изпълнение на
решението
са
съставени Акт за
частна
общинска
собственост №2256
от 17.05.2016г.

Изпълнено

№ 3 / 36

1. Общинският съвет с.Крушари приема информацията за състоянието на
обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък „Полиция“
с. Крушари за 2015 година.

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и РРХД
№ 3 / 37 разрешава изработването на ПУП-ПЗ за част от ПИ №013020 в землището на
с. Александрия, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива” в имот „за съоръжение на техническата инфраструктура” с обявените
устройствени показатели.
2. Общинският съвет възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

Съгласно
чл.124б
ал.2
от
ЗУТ
решението
е
разгласено
с
обявление,
поставено
на
информационните
табла на кметство с.
Александрия,
общината,
публикувано е на
интернет страницата
на общината, както и
във
вестник
Добруджанска
трибуна
бр.77/25.04.2016г.

№ 3 / 38

Решението
е
публикувано в ДВ
бр.34/03.05.2016г. В
30-дневния срок от
обнародването му,
решението
не
е
обжалвано.

РРХД
1. Общинският съвет с.Крушари одобрява ПУП-ПП за електрозахранване на
тръбен кладенец в ПИ №000049 в землището на с. Лозенец, община Крушари, област
Добрич, МТТ 20/0,4 20kV.
2. Общинският съвет възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

№ 3 / 39

РРХД
1. Общинският съвет с. Крушари приема Плана за действие на община Крушари
в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
ромите ситуация за периода 2016-2020 година.
№ 3 / 40
I. Общинският съвет с.Крушари приема за сведение информацията за учебно- РРХД
възпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на

Изпълнено

Изпълнено

учебната 2015/2016 година със следните препоръки:
1. Общината да организира среща с представители на училищата и детските
градини, отдел „Закрила на детето“, Полиция и Прокуратура и създаде ясно разписан
ред за действие при възникване на риск от отпадане на ученици от училище.
2. Да се изготви доклад за начина на управление от училищата на
предоставената общинска собственост, степентта и необходимостта от прилагане на
общинските наредби по отношение на управление на предоставената собственост,
както по отношение на обществените поръчки и други.
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за внасяне на предложение в ФБ
№ 3 / 41 Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на
децата Ташо Христов Красимиров, Алекси Христов Красимиров и Христо Христов
Красимиров.
№ 4 / 42
РРХД
I. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения в
Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински
пасища и мери на територията на община Крушари:
1. Текстът на чл. 20 ал.1 става:“Наказва се с глоба в троен размер на средното
годишно рентно плащане за земеделска земя за землището за съответната стопанска
година на декар площ всяко физическо и/или юридическо лице, което унищожи
общински мери и пасища и/или ги превърне в обработваема площ – нива.
2. Създават се нови параграфи в Преходни и заключителни разпоредби:
§4. „Унищожаване на общински мери и пасища“ по смисъла на чл. 20 ал. 1 от
тази Наредба е такова действие на физическото и/или юридическото лице, което води
до невъзможност имота да се ползва съгласно предназначението му.
§5. „Превърне на пасище, мера в обработваема площ-нива“ по смисъла на чл.
20 ал.1 от тази Наредба е разораване на имот с начин на трайно ползване
„пасище,мера“.
§6. Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от
общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена
със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“, въз основа на данни,
предоставени от съответната общинска служба по земеделие, за средната стойност на
рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в
службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.
§4. Става §7.

Изпълнено

В изпълнение
на
решението
Наредба
№7
за
стопанисване,
управление
и
предоставяне
за
ползване
на
общински пасища и
мери
на
територията
на
община Крушари е
изменена
и
допълнена.

I. Общинският съвет с.Крушари приема следните изменения в Наредба № 8 за РРХД
№ 4 / 43 реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска
собственост:
1. Отменя ал.2 на чл.77.
2. Отменя ал.2 на чл.79.
3. Отменя т.6 на чл.110

В изпълнение на
решението Наредба
№8 е изменена.

№ 4 / 44

Изпълнено

ФБ
1. Общински съвет-Крушари
упълномощава Добри Стоянов Стефановпредставител на община Крушари в Общото събрание на МБАЛ-Добрич АД, избран с
Решение № 6/67 от 30.05.2013 г. на ОбС-Крушари да представлява Община Крушари в
Общото събрание на акционерите в “МБАЛ-Добрич“ АД град Добрич, което ще се
проведе на 11.05.2016г. година, а при липса на кворум на 08.06.2016г., като изрази
позицията на Община Крушари по предварително обявения дневен ред и му дава
мандат да гласува с оглед запазване интересите на Община Крушари.
2. При невъзможност на представителя на община Крушари да участва в
Общото събрание на акционерите на МБАЛ-Добрич АД, Общински съвет с. Крушари
дава съгласие Желка Стойкова Великова–заместник-кмет на община Крушари да
представлява Община Крушари в редовното Общо събрание на акционерите в “МБАЛДобрич“ АД град Добрич, което ще се проведе на 11.05.2016г. година, а при липса на
кворум на 08.06.2016г., като гласува по обявения Дневен ред с оглед запазване
интересите на Община Крушари.

№ 4 / 45

3. Общинският съвет възлага на Кмета последващите законови действия.
І. Общинският съвет с.Крушари приема следното допълнение в Програмата за РРХД
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 година:
1.В Раздел ІІ, точка 1 се добавя точка 4:
№
по
ред
5

Описание на имота

АОС №

Част от масивна 2145/22.10.2014г.
сграда
40097.501.640.2,
представляваща
помещение
за

Кв./парцел

Площ

Данъчна
оценка

40097.501.640

36,00

4584,00лв.

Във връзка с
изпълнение на
решението
Програмата за
управление и
разпореждане с
имоти-общинска
собственост за 2016
година е допълнена.

битови
нужди
с
площ от 36,00 кв.м.
ІІ. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
№ 4 / 46

РРХД
1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим имот–публична общинска
собственост, находящ се в с.Крушари, представляващ помещение с площ от 36 кв.м.,
находящо се в масивна сграда с идентификатор 40097.501.640.2 по КК с.Крушари с
предназначение:промишлена сграда със застроена площ от 379 кв.м. в ПИ с
идентификатор 40097.501.640 по КК на с.Крушари, актуван с Акт за публична общинска
собственост № 2145/22.10.2014г. на община Крушари.
2. Имотът да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години.
3. Общинският съвет с.Крушари определя начална тръжна месечна наемна
цена от 72,00 лв., определена по т.5 от Раздел ІV.Услуги и производство от
Приложение 1 към Наредба №8 на ОбС с.Крушари.
4. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.

№ 4 / 47

1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета за извършените разходи за ФБ
командировки от Председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2016
година.
№4 / 48
1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета за извършените разходи за ФБ
командировки от Кмета на общината за първото тримесечие на 2016 година.
№ 4 / 49
ФБ
1. Общинският съвет с.Крушари
приема информацията за разходваните
средства по снегопочистването в общината.
№ 4 / 50
РРХД
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да подаде
проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020, Схема BG05M9ОP001-2. 004 ”Услуги за ранно детско развитие“.
№ 4 / 51
РРХД
1. Общински съвет-Крушари одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и разрешава
изработването на ПУП-ПЗ за част от поземлен имот с идентификатор 40097.11.3 в
землището на с. Крушари, община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива” в имот „за съоръжение на техническата инфраструктура” с
обявените устройствени показатели.

Във връзка с
изпълнение
на
решението
е
проведен публичен
търг
с
тайно
наддаване
за
отдаване под наем
на
имота
и
е
сключен договор за
отдаване под наем
№ОС-09-1810
от
18.07.2016г.
на
Петър
Стоянов
Петров.
Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено

Съгласно
чл.124б ал.2 от ЗУТ
решението е
разгласено с
обявление,
поставено на

2. Общински съвет-Крушари възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

№ 4 / 52

1. Общински съвет с.Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата за РРХД
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община
Крушари за 2015 година.
№ 4 / 53
1. Общинският съвет с.Крушари приема информацията относно нивото на РРХД
изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.
№ 4 / 54
1. Общинският съвет с. Крушари приема доклада за дейността на читалищата в РРХД
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за
2015 година да се разгледа на заседанието през месец май 2016 година.
№ 5 / 55
ФБ
1. Общинският съвет с.Крушари одобрява неусвоените към 30 април 2016
година от преходния остатък капиталови средства заложени по бюджет 2016 година
на обект Ремонт читалище с.Александрия - 3519 лева, Ремонт сграда бивша
целодневна детска градина с.Абрит/кметство/ -14216 лева, 9014 лева от целевите
капиталови средства и 1520 лв.от други обекти общо 28269 лева.
2. Общинският съвет с.Крушари одобрява актуализиране на капиталовата
програма по бюджет 2016 година,а именно
Обекти
Ремонт кметство с.Северци
Ремонт читалище с.Александрия

Било Става
Разлика
41000
31842
9158
37000

24467

12533

60000
60000

45784
35633

14216
24367

18000

12943

5057

Ремонт сграда бивша целодневна детска градина
с.Абрит/кметство/
Ремонт кметство с.Добрин
Ремонт кметство с.Капитан Димитрово
Ремонт кметство и детска градина с.Северняк

информационното
табло на общината,
публикувано е на
интернет страницата
на общината, както и
във вестник
Добруджанска
трибуна от
30.05.2016г.
Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено

48000

32962

15038

Ремонт битов комбинат с.Коритен
49700
Ремонт здравна служба с.Ефрейтор Бакалово
Проучване и проектиране

27818

28269
30218

3. Общинският съвет с.Крушари възлага на кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета за 2016 година по пълна бюджетна класификация.
№ 5 / 56
1.

Общинският съвет с. Крушари приема анализа за дейността на Районна
служба ПБЗН Крушари за периода от 01.05.2015 до 01.05.2016 година.

№ 5 / 57

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за проведените
мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в
общината.
№ 5 /
1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
58
водоснабдяването в община Крушари.
№ 5 / 59
РРХД
1. Общинският съвет с.Крушари одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и
разрешава изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на два етапа: първи етап
- проект за изменение на селищна територия, западно от ул. „Суха река”, втори етап –
проект за изменение на селищна територия, източно от ул. „Суха река”.
2. Общинският съвет възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

№ 5 / 60

ФБ
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонални пенсии на
децата Суудин Суудин Реджеб, Сибел Суудин Реджеб и Денис Суудин Реджеб.

Съгласно
чл.124б ал.2 от ЗУТ
решението е
разгласено с
обявление,
поставено на
информационното
табло на общината,
публикувано е на
интернет страницата
на общината, както и
във вестник
Добруджанска
трибуна от
28.06.2016г.
Изпълнено

№ 6 / 61

РРХД
1. Общински съвет–Крушари дава съгласие община Крушари да придобие право
на безвъзмездно управление върху имот №000046, представляващ част от груповата
археологическа недвижима културна ценност „Антична местност Залдапа” с категория
„национално значение”, разположена в местността Калето, землището на с. Добрин,
община Крушари, област Добрич, за осъществяване на дейности, свързани с
опазването и представянето на културната ценност, за срок от 10 години.

№ 7 / 62

Изпратени
са
документите
за
последващи
действия в областна
администрация
Добрич

ФБ
1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на бюджета на
общината за 2015 година.
№ 7 / 63
1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на АПИОФБ
административното обслужване в община Крушари за 2015 година.

Изпълнено

№ 7 / 64

Изпълнено

1. Общинският съвет с. Крушари приема Общинска стратегия за развитие на РРХД
социалните услуги в Община Крушари за периода 2016-2020г.
1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие за преобразуване на РРХД
№ 7 / 65 Целодневна детска градина /ЦДГ/ с. Крушари от тригрупна в двугрупна, считано от
01.09.2016 година.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на община Крушари да издаде заповед
за преобразуване на Целодневна детска градина /ЦДГ/ с. Крушари съгласно т.1.
РРХД
№7 / 66
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за преобразуване на
Целодневна детска градина /ЦДГ/ с.Коритен, Целодневна детска градина /ЦДГ/
с.Лозенец и Целодневна детска градина /ЦДГ/ с.Телериг във филиали на Целодневна
детска градина /ЦДГ/ с. Крушари, считано от 01.09.2016 година.

Изпълнено

Решението влиза в
сила от 01.09.2016г.

Решението влиза в
сила от 20.08.2016г.

2. Общинският съвет възлага на Кмета на община Крушари да издаде заповед
за преобразуване на описаните в т.1 детски градини.

7 / 67
№7 / 68

1. Общинският съвет с. Крушари приема доклада за дейността на читалищата в
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за
2015 година.

Изпълнено

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за дейността на
пенсионерските клубове в Община Крушари за 2015 година.

Изпълнено

