Решение №

Прието решение
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1. Общински съвет с. Крушари изменя т. 2 на Решение № 5/55 от Протокол №
5 от проведено заседание на 25.05.2016г., както следва:
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Проведен е
публичен
търг
с
тайно
наддаване
за
продажба.
Сключен е
Договор за

РРХД

В ред 8 наименованието на обекта „ Ремонт здравна служба с. Ефрейтор
Бакалово“ се изменя на „ Ремонт на покрив на здравна служба в с. Ефрейтор
Бакалово, в т.ч. изготвяне на технически проект и изпълнение на строителномонтажни работи за обекта“.
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2. Общинския съвет с. Крушари възлага на кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета за 2016 година по пълна бюджетна
класификация.
І. Общинският съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016
година:
1. В Раздел ІІ, точка 3, точка 2 от таблицата се променя, както следва :
№
Описание на имота
АОС №
Кв./парцел
Площ
по
ред
2
Масивна сграда(сватбен салон) 2257/25.05.2016г.
ПИ
ЗПсъс ЗП от 435 кв.м. и прилежащ
№122130
435м2
терен от 5,000 дка
Терен5000м2
ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост.
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на масивна сграда със застроена площ от
435 кв.м. с прилежащ терен от 5,000 дка, представляващ поземлен имот №122130 с
начин на трайно ползване-друга селскостопанска територия, Х и ІV категория по
КВС на с.Северняк, актувани с акт за частна общинска собственост №2257 от
25.05.2016г.
2. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от
14630.00 лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на

Забел
ежка

независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от
15000.00 лв.
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот ХІІІ-общ. в
кв.15 по плана на с.Полковник Дяково с площ от 1200 кв.м., актуван с акт за частна
общинска собственост №2251 от 03.05.2016г.
2. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от
3600.00 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
3600.00 лв.
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
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1. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна
начина на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „нива” на поземлени имоти,
както следва:
- Поземлен имот №000073 с площ от 2,896 дка по картата на възстановена
собственост (КВС) на с.Загорци, ІІІ категория актуван с АОС №607 от 01.08.2006г.;
- Поземлен имот №000075 с площ от 20,252 дка по картата на възстановена
собственост (КВС) на с.Загорци, ІІІ категория актуван с АОС №608 от 01.08.2006г.;
- Поземлен имот №000077 с площ от 28,298 дка по картата на възстановена
собственост (КВС) на с.Загорци, ІІІ категория актуван с АОС №610 от 01.08.2006г.;
2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното
съгласие за промяна начина на трайно ползване на имотите 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 №000073, поземлен имот №000075 и
поземлен имот №000077 по картата на възстановена собственост (КВС) на
с.Загорци от публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на

продажба
№ОС-091846
от
03.10.2016г
с
Тансер
Тасин
Рюстем.
Проведен е
публичен
търг
с
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наддаване
за
продажба.
Сключен е
Договор за
продажба
№ОС-091845
от
03.10.2016г
с
Ибрям
Али Ибрям.
Съставен е
Акт
за
частна
общинска
собственос
т: №2272 от
27.09.2016г
. за имот
№000075
по КВС на
с. Загорци.
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трайно ползване на имотите.
4. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите законови действия.
1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се удължи срока на
договор за наем №ОС-09-827 от 31.08.2011г. за отдаване под наем на УПИ V с
площ от 950 кв.м., УПИ VІ с площ 840 кв.м. и УПИ VІІ с площ 750 кв.м. в кв.20 по
плана на с.Северняк с 5 (пет) години, считано от 01.09.2016г.
2. Общинския съвет определя годишна наемна цена по договора от 88,90
лв. ( 2,540 дка х 35,00 лв. на основание чл.78 ал.1 от Наредба №8 на ОбС
с.Крушари-базисна наемна цена за дворни места в регулацията).
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс
с наемателя.
1. На основание чл.45, ал.9, предл.ІІ-ро и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.8 от Закона за народната
просвета и чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за народната
просвета, Общинския съвет с. Крушари изменя свое Решение № №7/66 по
Протокол №7 от 30.06.16г. както следва:
В т.1 текстът „считано от 01.09.2016 година.“ се изменя така “считано от 01.08.2016
година.“
В останалата си част Решение № 7/66 по Протокол №7 от 30.06.16г. остава
непроменено.
1. Общинският съвет с. Крушар дава съгласие за промяна на
наименованието на Средно общообразователно училище „Христо Смирненски“
с.Крушари в Средно училище „Христо Смирненски“ с.Крушари, след влизане в сила
на Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да извърши
последващи действия, след влизане в сила на Закона за предучилищното и
училищното образование.
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за промяна на
наименованието на Целодневна детска градина с. Крушари с филиали с. Лозенец,
с. Коритен и с. Телериг в Детска градина с. Крушари с филиали с. Лозенец, с.
Коритен и с. Телериг, считано от влизане в сила на Закона за предучилищното и
училищно възпитание.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да извърши
последващите действия, след влизане в сила на Закона за предучилищното и
училищното образование.
1. Общинският съвет с. Крушари разрешава формирането на слети паралелки за
учебната 2016/2017 г. в ОУ „Васил Левски” с. Коритен, както следва:
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І и IІ клас - слята с 8 ученици
IІI и ІV клас – слята с 8 ученици
V и VI клас –слята с 14 ученици
VIІ- VIІІ клас - слята с 10 ученици
1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие да се осигурят В процес на
допълнителни средства за маломерни паралелки от І до ХІІ клас, с не по-малко от изпълнение
10 ученици в клас за обезпечаване на учебния процес, извън определените по
единни разходни стандарти за съответната дейност за учебната 2016/2017 г. в СОУ
„Христо Смирненски” с. Крушари както следва:
IIІб клас - 14 ученици;
Х клас - 17 ученици;
ХІ клас - 10 ученици
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни В процес на
средства за слети паралелки от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученици от два изпълнение
класа за обезпечаване на учебния процес, извън определените единни разходни
стандарти за съответната дейност в училищата ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ
„Васил Левски” с. Телериг за учебната 2016/ 2017 година, както следва:

ФБ

ФБ

ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец - слети паралелки
І - ІV клас
- 16 ученици
ІІ - ІІІ клас
- 12 ученици
V - VІІІ клас - 12 ученици
VІ - VІІ клас - 16 ученици
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ОУ „Васил Левски” с. Телериг – слети паралелки
VІІ – VІІІ клас – 11 ученици
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни В процес на
средства за слети паралелки от І до ХІІ клас с по-малко от 10 ученика от два изпълнение
класа за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни
стандарти за съответната дейност за учебната 2016/2017 година в ОУ „Васил
Левски” с. Телериг както следва:
I – ІV клас - 4 ученици
II- ІІІ клас - 7 ученици
V- VI клас - 6 ученици
1. Общинският съвет с. Крушари поема ангажимент за осигуряване на В процес на
средства в размер на 20% от стойността на сключения договор с предназначение: изпълнение
“Съфинансиране на Изготвянето на проект за Общ устройствен план, включващ

ФБ

ФБ
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всички населени места и землища от община Крушари и екологична оценка към
него“.
2. Средствата по т.1, представляващи 20% от стойността на договора,
подписан в резултат на проведената процедура по ЗОП с Възложител община
Крушари да бъдат осигурени от бюджета на община Крушари за 2017 година.
3. Възлага на кмета на община Крушари да проведе всички последващи
процедури.
І. Общинският съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016
година:
1. В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят точка 3, точка 4 и точка 5, както
следва :
№ по
Описание на имота
АОС №
Кв./парцел
Площ
ред
Дяково
3
Урегулиран поземлен
2165/16.02.2015г. Кв.46,УПИ VІІ- 2600м2
имот с.Добрин
403
4
Урегулиран поземлен
2166/16.02.2015г.
Кв.46,УПИ
2600м2
имот с.Добрин
VІІІ-398
5
Урегулиран поземлен
2167/16.02.2015г. Кв.46,УПИ ІХ- 2600м2
имот с.Добрин
395
ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост.
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот VІІ-403 в кв.46
по плана на с.Добрин с площ от 2600 кв.м., актуван с акт за частна общинска
собственост №2165 от 16.02.2015г.
2. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от
6500,00 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
6500,00 лв.
3. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот VІІІ-398 в кв.46
по плана на с.Добрин с площ от 2600 кв.м., актуван с акт за частна общинска
собственост №2166 от 16.02.2015г.
4. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от
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6500,00 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
6500,00 лв.
5. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот ІХ-395 в кв.46
по плана на с.Добрин с площ от 2600 кв.м., актуван с акт за частна общинска
собственост №2167 от 16.02.2015г.
6. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от
6500,00 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
6500,00 лв.
7. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
1. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна
начина на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „нива” на поземлен имот,
както следва:
- Поземлен имот №273506 с площ от 5,489 дка по картата на възстановена
собственост (КВС) на с.Александрия, V категория актуван с акт за публична
общинска собственост №1143 от 03.11.2010г.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна
начина на трайно ползване на имотите 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 №273506 по картата на възстановена
собственост (КВС) на с.Александрия от публична в частна общинска собственост,
след промяна на начина на трайно ползване на имотите.
4. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
законови действия.
1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за учредяване възмездно
право на прокарване на подземно кабелно трасе през общински имот с
идентификатор 40097.11.156 с площ от 6,392 дка с начин на трайно ползване
„полски път” по кадастралната карта на с.Крушари за ел.захранване на базова
станция №4597, находяща се в имот с идентификатор 40097.11.3 по кадастралната
карта на с.Крушари в полза на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283 със
седалище и адрес гр.София,СО-район Младост, ж.к.”Младост 4”, Бизнес парк
София, сграда №6.

Съставен е
Акт
за
частна
общинска
собственос
т: №2274 от
21.11.2016г
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2. Възлага на кмета на община Крушари последващите, съгласно закона
действия.
1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се предоставят под наем
полски пътища и отводнителни канали на територията на Община Крушари, за срок
от една година на участниците в споразуменията по чл.37в от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016/2017 г., по
цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище.
2. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява
достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през
настоящата и следващата стопанска година.
3. Възлага на Кмета на общината последващи законови действия.

Сключени
са
едногодиш
ни
договори за
отдаване
под наем.
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проектно
предложен
ие
с
вх.№08/07/
2/0/00555
от
03.10.2016г
.
Внесено е
проектно
предложен
ие
с
вх.№08/07/
2/0/00498
от
03.10.2016г
Внесено е
проектно
предложен
ие с
вх.№08/07/
2/0/00255от
30.09.2016г
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1. Общинският съвет с. Крушари
дава предварително съгласие за промяна В процес на
начина на трайно ползване /НТП/ от „пасище,мера“ в „нива“ на поземлен имат, изпълнение
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от
община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.”
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект „Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/ Телериг
– Александрия /III-293/ от км 0+000 до км 9+220” по реда на Наредба №12 от
25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в 9
населени места в община Крушари” по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за
прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
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№ 12 / 114
№ 12 / 115

№ 13 / 119

както следва:
.
-Поземлен имот № 039076 с площ от 1.568 дка по картата на възстановена
собственост /КВС/ на с. Добрин IV категория, актуван с акт за публична общинска
собственост № 1189 от 08.11.2010г.
2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие
за промяна начина на трайно ползване на имотите 2 /две/ години, считано от
датата на влизане в сила на настоящото решение.
3. Общинският съвет дава съгласие за промяна предназначението на поземлен
имот № 039076 по картата на възстановена собственост /КВС/ на с. Добрин от
публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на трайно
ползване на имотите.
4. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да извърши
необходимите законови действия.
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се удължи срока на договор за
В
наем № ОС-09-838 от 15.11.2011г. за отдаване под наем на 8,958 дка торище с. изпълнение
Крушари, представляващи част от имот с идентификатор 40097.29.16/ номер по
на
предходен план 000070/ по кадастралната карта на с. Крушари с обща площ 88,958 решението
дка, актувано с акт за публична общинска собственост №2125/26.09.2014г. с 5 /пет/
срокът на
години , считано от 15.11.2016г.
договора е
2. Общинският съвет определя годишна наемна цена по договора от 9.00 лв.- /
удължен.
8,958 дка х 12.00 лв. на основание чл. 78 ал.1 от Наредба № 8 на ОбС Крушарибазисна наемна цена за необработваеми и пустеещи земи=107.50лв. годишна
наемна цена; 107.50лв.: 12 месеца=8.96лв. месечна наемна цена.
3. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да сключи анекс с
наемателя.
1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за Изпълнено
командировки от председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2016г. до
30.09.2016 година
1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на Обнародва
Подробен устройствен план-план за регулация/ПУП-ПР/ Първи етап: Проект за
но в ДВ
изменение на ПУП-ПР на селищна територия, западно от ул. „Суха река“ с.
бр.97/
Крушари.
06.12.2016г
2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
1. Общински съвет Крушари приема изменение и допълнение на Наредбата за Наредбата
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните е изменена
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
и
Крушари, както следва:
допълнена
§ 1. В чл. 4, ал. 4 се добавя изречение второ: „При възникнала законова
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ФБ

необходимост, по предложение на кмета, общинският съвет може да изменя
списъка с разпоредителите с бюджет от втора степен и през бюджетната година“.
§ 2. Чл. 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се
предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.
(2) Ал. 1 не се прилага за делегираните бюджети“.
§ 3. В чл. 25, ал. 2 се отменя.
§ 4. Чл. 29 се отменя.
§ 5. В чл. 30, ал. 5 се изменя така:
„(5) Поканата за публично обсъждане се отправя до обществеността на община
Крушари.”
§ 6. Чл. 32 се изменя така:
„Чл. 32. Проектa за бюджет за съответната година се представя от кмета за
публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33“
§ 7. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;
2. В т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
§ 8. В чл. 42 се създава ал. 5:
„(5) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 4, тримесечно, в срок до
два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в
общинския съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по
бюджета на Община Крушари и актуализирано разпределение на променените
бюджети на разпоредителите с бюджет”.
§ 9. В чл. 47 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“
§ 10. Създава се РАЗДЕЛ VII “a” с чл. 47а:
„РАЗДЕЛ VII “a”
ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПО ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
Чл. 47а. При обявяването на Община Крушари за община с финансови
затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване се
спазват правилата, разписани в Глава осем „а“ на Закона за публичните финанси.“
§ 11. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на
следващата бюджета година го внася за приемане от общинския съвет.“
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:

№ 13 / 120

№ 13 / 121

№ 13 / 122

„3. одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов
отчет на общината;“
б) досегашната т. 3. става т. 4.
§ 12. В приложение № 1 към чл. 47 се правят следните изменения:
1. Заглавието на приложение № 1 от „Правила за условията и реда за
извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94,
ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси“ се изменя на „Правила за
условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на
показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси“;
2. В т. 8 думите „30 на сто“ се заменят с „50 на сто“.
1. Общински съвет Крушари одобрява неусвоените целеви капиталови
средства по бюджет 2016 година, да бъдат разпределени в Капиталовата програма
по бюджет 2017 година, както следва :
„Изготвяне на идеен проект по част “Пътна“ и част “Геодезия“ за трасетата
на обслужващ път до местност „Текето“ в землището на село Александрия,община
Крушари” – 4800 лева.
Проектиране на обект „Реконструкция на сграда бивш Младежки дом в
„Обществена колекция – община Крушари“ - 30 000 лева.
Проектиране на обект „Обновяване на площи за широко обществено
ползване в село Крушари” - стойност на проектирането - 8429 лева.
„Монтиране на отоплителна инсталация на физкултурен салон на
училище“Христо Смирненски с.Крушари” - 15200 лева.
1. Общински съвет с. Крушари приема годишния отчет за състоянието на
общинския дълг за 2015 година, в частта поет дълг 240 000 лева, погасен дълг
нула лева и остатъчен размер на общинския дълг към 31.12.2015 година 240 000
лева.
І. Общински съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016
година:
1.В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят точка 6, както следва :
№
Описание на имота
АОС №
Кв./парцел
Площ
по
ред
6
Поземлен имот №005038 по
1257/25.03.2011г.
№005038
5,777 дка
КВС на с.Лозенец
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия,

Изпълнено

ФБ

Изпълнено

ФБ

Във връзка
с
изпълнение
на
решението
Данъчна
Програмата
оценка
за
управление
670,70 лв.
и
разпорежда
не с имотиобщинска
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съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

собственос
т за 2016
година е
допълнена.

1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №005038 с площ от 5,777 дка с
начин на трайно ползване – нива, IV категория по КВС на с.Лозенец, актуван с акт
за частна общинска собственост №1257 от 25.03.2011г.
2. Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от
9274,00 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
10400,00 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат
І. Общински съвет с.Крушари приема следното допълнение в Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 година:
1.В Раздел II, точка 1 се добавят точка 5:
№ по
Описание на
АОС №
Кад. №
Площ
Данъчна
ред
имота
(Кв./парце
оценка
л)
5
Част от
47/01.06.1 40097.501. 18м2
1965,42лв.
администрат
999г.
569.1.6
ивна сграда
представлява
ща стая
№309

В процес на
изпълнение
. Насрочен
публичен
търг с
тайно
наддаване
на
23.01.2017г
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Във връзка
с
изпълнение
на
решението
Програмата
за
управление
и
разпорежда
не с имотиобщинска
собственос
т за 2016
година е
допълнена.
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1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез В процес на
публичен търг с тайно наддаване на част от административна сграда–частна изпълнение
общинска собственост, стая №309 с площ от 18,00кв.м., находяща се в поземлен . Проведен
имот с идентификатор №40097.501.569.1.6 по КК на с. Крушари, актуван с акт за
публичен
частна общинска собственост №47/01.06.1999г.
търг с

РРХД

ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия,
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
№ 13 / 125

№ 13 / 126

№ 13 / 127

№ 13 / 128

2. Имотът да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години.
тайно
3.Общинският съвет определя начална тръжна месечна наемна цена от наддаване,
36,00лв., определена по т.5 от Раздел IV – Услуги и производство от Приложение 1
предстои
към Наредба №8 на ОбС с. Крушари.
сключване
4. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и на договор
сключи договор със спечелилия кандидат.
за наем.
1. Общински съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна В процес на
начина на трайно ползване (НТП) от „местен път” в „друга селищна територия” на изпълнение
поземлен имот № 059031 с площ от 4,481 дка по картата на възстановена
.
собственост (КВС) на с.Лозенец, IV категория в местността „До селото”.
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
дава съгласие за промяна предназначението на
поземлен имот № 059031 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. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
законови действия.
І. Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се извърши делба на
В
поземлен имот №000053 с площ от 422,459 дка с начин на трайно ползване изпълнение
„пустееща необработваема земя” по КВС на с.Лозенец, актуван с акт за частна
на
общинска собственост №1261/25.03.2011г., в следствие на която се образуват два решението
нови имота, както следва:
са
1.Имот с проектен № 053001 – проектна площ 0,526 дка, начин на трайно съставени
ползване – пустееща необработваема земя, III категория.
нови АОС
2.Имот с проектен № 053002 – проектна площ 421,933 дка, начин на трайно №2275/13.1
ползване – пустееща необработваема земя, III категория.
2.2016г. и
ІІ. Възлага на Кмета на Община Крушари да предостави настоящото №2280/21.1
решение на Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари за продължаване на
2.2016г.
процедурата, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на
възстановената собственост.
1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез Проведен
публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – челен товарач „ТО 18 Б“.
публичен
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на движимата вещ–челен
търг с
товарач „ТО 18 Б“ от 6800,00лв., изготвена от съдебен експерт–оценител на
тайно
оборотни и дълготрайни активи със сертификат за правоспособност рег. №230-V от наддаване,
16.07.2001г. издаден от Национален експертно-образователен център и определя
не се
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начална тръжна цена за имота от 6800.00лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира
изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната
регулация южно от ОК 34 и част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113
по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари.

явяват
кандидати.
Отменено с
Решение
№14/138
15.12.2016
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Изпълнено
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Изпълнено

РРХД

2. Общинският съвет разрешава изготвяне на проект за изменение на ПУППР за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната регулация южно от ОК 34 и
част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с.
Александрия, община Крушари, и ПУП-ПЗ за новообразуваните имоти в
съответствие с приложената скица - предложение и установените с нея
устройствени показатели.
№ 14 / 135

3. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.
1. Общински съвет с. Крушари одобрява
План-сметката за дейност
“Чистота“през 2017 година, включваща необходимите разходи за:
- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
- отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
- почистване на уличните платна,парковите и други територии от населените
места,предназначени за обществено ползване.

№ 14 / 137

1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие през бюджетната 2017 година
да бъде подпомогната дейността на Сдружение „МИГ Тервел-Крушари“ със
средства в размер от 3 000 лева от местни приходи.
2. Средствата по първа точка да бъдат осигурени по бюджета на община
Крушари и се предоставят на Сдружението под формата на субдисия за текуща
дейност.

№ 14 / 141

1. Общински съвет - Крушари дава съгласие община Крушари да участва като
партньор по одобрен проект с код 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на
историята” по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България“,
приоритетна ос 2 „Зелен регион“ специфична цел 2.1 „Да се пребори устойчивото
използване на природното и културно наследство“.

2. Общински съвет – Крушари упълномощава Добри Стоянов Стефанов –
кмет на Община Крушари да сключи договор за финансиране и споразумение за
партньорство по проекта, както и всички необходими документи при изпълнението
на проекта.
3. Общински съвет – Крушари дава съгласие в бюджета на Община Крушари
за 2017г.:
- да бъдат предвидени финансови средства, равняващи се на 2 % от
одобрения бюджет на проекта за Община Крушари.
- да се осигурят временно финансови средства за опериране по проекта,
докато не бъдат възстановени от Програмата.
- да се покрият всички разходи извън допустимите разходи, съответстващи на
дейностите извършени от Община Крушари по време на изпълнението на проекта.

