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1.Общински съвет с.Крушари
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2.Общинският съвет с.Крушари възлага на кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета за 2019 година по пълна бюджетна
класификация.
№ 9/82
№ 9/83

№ 9/84

1.Общински съвет с.Крушари приема отчета за събраните и несъбрани
приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2019 година._______
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на ползване на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Добрич за
нуждите на Филиал с.Крушари към ОДБХ гр.Добрич върху стая №304 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.Общинският съвет с.Крушари обявява Кметство, читалище и здравна
служба с.Огняново, представляващи масивна едноетажна сграда със застроена

площ от 229,01 кв.м. и дворно място от 1403,95 кв.м., находящи се в парцел XI в
кв.4 по плана на с.Огняново, актувани с акт за публична общинска собственост
№87/05.09.2000г. за ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

№ 9/8 8

2.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
1. Общински съвет с. 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 315 600,47 лв. ( триста и
петнадесет хиляди и шестстотин лева и четиридесет и седем стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по
заявка № 08/07/2/0/00555/1/01 по договор № 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. 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.
предварително изпълнение на акта.

№2525/13.08.2019г.

ОТДЕЛ ФБ

1 АПК Общински съвет Крушари допуска

Мотиви:
Водоснабдителната мрежа на територията на община Крушари е стара и
амортизирана 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.
В тази
връзка
е
подадена
заявка
за
авансово
плащане
№

Изпълнено

№ 9/89

№ 9/90

№ 9/91

08/07/2/0/00555/1/01 по договор JQ 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. по п ,мярка 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”.
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 интерес е изпълнението на Общинския план за
развитие община Крушари 2014-2020г. по Приоритет 5 „ Подкрепа за устойчиво
развитие (свързаност и зелена икономика)“, Специфична цел 2 „ Балансирана и
ефективна селищна мрежа“, Мярка 4 „ Доизграждане и развитие на техническата
инфраструктура за балансирано развитие на населените места“, 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 разходи за допустим ДДС върху авансовото плащане
по договор № 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
1.Общински съвет с. Крушари
отлага одобряването на ПУП-ПП за РРХД
довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари до
представяне на Решение на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от 3 0 3 3 за утвърждаване
на площадка /трасе/ за проектиране.
1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да РРХД
кандидатства пред МИГ „Тервел-Крушари“ по мярка мярка 07 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ с проект „Реконструкция на пешеходна зона на
с.Крушари - УПИ XVII, кв. 60 по плана на с.Крушари “, Етап 1.
1.Общински съвет с. Крушари приема информацията за нивото на РРХД
изпълнение на проектите, по които работи общината.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

№ 9/92

№ 9/93

№ 9/94

№ 9/95

1.Общински съвет с. Крушари, дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за
съответната дейност, при формиране на
паралелка с по-малко от десет
ученици в СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари, общ. Крушари, както следва:
XII клас - 8 ученици
1.Общински съвет с. Крушари, дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за
съответната дейност, при формиране на паралелки от I до XII клас, с не помалко от десет ученици в СУ „Хр. Смирненски“ с. Крушари, както следва:

ОТДЕЛ ФБ

Изпълнено

ОТДЕЛ ФБ

Изпълнено

ОТДЕЛ ФБ

Изпълнено

ОТДЕЛ ФБ

Изпълнено

1. Общински съвет с. Крушари, дава съгласие за функционирането на маломерни ОТДЕЛ ФБ
и слети паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Коритен, общ. Крушари, както следва:
I - II кл а с -с л е т и - 8 ученици
III - IV кл а с -с л е т и - 8 ученици
V - V I кл а с -с л е т и - 7 ученици
VII кл ас- 5 ученици
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и ОТДЕЛ
АПИО
местната администрация
1.Определя временно изпълняващи длъжността кметове на кметства за
периода от обявяване на резултатите от избори за общински съветници и за

Изпълнено

IX клас - 17 ученици
XI клас - 12 ученици
1.Общински съвет с. Крушари, дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за
съответната дейност, при формиране на
паралелка с по-малко от десет
ученици в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари, както следва:
VII клас - 7 ученици
1.Общински съвет с. Крушари, дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за
съответната дейност, при формиране на
паралелки с не по-малко от десет
ученици от два класа в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари, както следва:
I - II кл а с-сл я та - 1 1 ученици
III - IV к л а с -с л я т а - 13 ученици
V - V I клас - слята -1 3 ученици

№ 9/96

№ 10/97

Изпълнено

кметове на 27 октомври 2019
до полагане на клетва от новоизбран
на кметства пред Общински съвет Крушари, както следва:
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№ 10/99
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2. За времето на изпълнение на съответната длъжност на лицата по т.1
да се изплаща възнаграждение в размер на възнаграждението за длъжността на
съответния титуляр, съобразно дните на заместване.____________________________
1.Общински съвет с. Крушари приема План за защита при бедствия на
Община Крушари.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите действия,
съгласно нормативната уредба.________________________________________________
1.Общински съвет с.Крушари учредява безвъзмездно право на ползване
върху лек автомобил СИТРОЕН „Е В АЗИ О Н “ , цвят:СИВ МЕТАЛИК, шаси:
VF7AFRHZA12638976,
двигател:
PSARHZ10DYAN4021207,
ДИЗЕЛ
с
регистрационен № ТХ 0422 ХК, частна общинска собственост, в полза на
Областна дирекция на МВР - Добрич, Булстат 129009965 със седалище и адрес
на управление гр.Добрич, ул.“Максим Горки“ №12 за изпълнение на
функционалните задължения на служителите от Участък Полиция - Крушари при
Второ РУ - Добрич.

ОТДЕЛ
АПИО

Изпълнено

РРХД

Учредено
е
право
на
ползване с договор №ОС09-2601/01.11.2019г. на ОД на
МВР гр.Добрич.

РРХД

Решението е изпълнено.

2.Срокът на правото на ползване е 5 (пет) години.

№ 10/100

3.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите законови
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 2019/2020 г., по

№ 10/101

№ 10/102

№ 10/103

№ 10/104
№ 10/105

№ 10/106
№ 10/107
№ 10/108
№ 4/13
№ 4/14

цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
2.
Ползвателят, на който са предоставени полски пътища и отводнителни
канали, 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.
1.Общински съвет с.Крушари приема отчета за отдадените под наем РРХД
поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери-публична общинска
собственост.
1.Общински съвет с.Крушари удостоверява, че проект „Реконструкция на РРХД
пешеходна зона на с.Крушари - УПИ XVII, кв.60 по плана на с.Крушари”
съответства на Стратегическа цел 2 „Създаване на поминък на територията”,
Приоритет 5 „Подкрепа за устойчиво развитие”, Специфична цел 2 „Балансирана и
ефективна селищна мрежа”, Мярка 3 „Изграждане на цялостна визия за
архитектурата на общинския център -с.Круш ари - с приоритети при планирането и
развитието на градската среда и с ново отношение към изграждането
на
елементите на инфраструктурата - подземна, пътища, тротоари .паркове и др.“ от
Общинския план за развитие 2014-2020 на община Крушари
1.Общинският съвет с.Крушари одобрява подробен устройствен план парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с.
Северци, общ. Крушари.
2.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
1.Общински съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
пътната инфраструктура в общината.
1.Общински съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
материалната база и готовността на училищата и детските градини за учебната
2019/2020година.
1.Общински съвет с. Крушари приема информацията за дейността на Дом за
стари хора „Света Петка“ с. Добрин през 2019 година.
1.Общински съвет с. Крушари приема информацията за дейността на
Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари.
1.Общински съвет с. Крушари
приема информацията за дейността на
Домашен социален патронаж.
1.Общински съвет с. Крушари
избира за заместник-председател на
Общинския съвет с. Крушари Нуртен Февзитова Мехмедова.
1.Общински съвет с. Крушари
приема Годишен план за работата на

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено

РРХД

Обявление за решението е
обнародвано в ДВ бр.84 от
25.10.2019г.

РРХД

Решението е изпълнено

РРХД

Решението е изпълнено

РРХД

Решението е изпълнено

РРХД

Решението е изпълнено

Общински съвет с. Крушари за 020 година. ______________________________
№ 4/16

1.Общински съвет с. Крушари определя основно трудово месечно възнаграждение
на кмета на община Крушари и кметовете на кметства, считано от 06.11.2019
година както следва:

ОТДЕЛ ФБ

Изпълнено

ОТДЕЛ ФБ

Изпълнено

ОТДЕЛ ФБ

Изпълнено

ОТДЕЛ ФБ

Изпълнено

1.1. Кмет на община Круш ари- 3100.00 лева
1.2. Кметове на кметства, както следва:
Длъжностни наименования
Предложение за основна
месечна заплата / лева/
Кмет на кметство с. Бистрец
700
Кмет на кметство с. Ефрейтор Бакалово
720
Кмет на кметство с. Коритен
700
Кмет на кметство с. Лозенец
700
Кмет на кметство с. Полковник Дяково
700
Кмет на кметство с. Северци
700
Кмет на кметство с. Телериг
770
2. Към основните месечни заплати, определени в т. 1 се начисляват
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж в размер 1 на сто за всяка
прослужена година.
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3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка
на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване,
Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и
удръжки съгласно Вътрешните правила за работна заплата в общината.__________
1. Общински съвет с. Крушари определя за Председателя на Общинския
съвет пълно работно време с продължителност от 8 часа дневно /40 часа
седмично/ и определя възнаграждение в размер на 80 % от възнаграждението на
кмета на общината.___________________________________________________________
1. Общински съвет с. Крушари
определя месечно възнаграждение на
общинските съветници в размер на 35 % от средната брутна работна заплата в
общинска администрация за съответния месец._________________________________
1.Общински
съвет Крушари одобрява промяната на капиталовата
програма за 2019 година, а именно:

Наименование

Било

Придобиване на транспортни средства

30000

Става
100 000

2. Общинския съвет с. Крушари възлага на кмета на община Крушари да
извърши необходимите промени по бюджета за 2019г. по пълна бюджетна
класификация.
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I.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 II, точка 3 в таблицата се добавят точка 80 и 81, както следва :
№
по
ред
80
81

Описание на
имота

АОС №

Кв./парцел

Площ

Данъчна
оценка

Поземлен имот
с.Крушари
Поземлен имот
с.Крушари

2527/13.08.2019г

40097.29.52

672 кв.м.

1427,90лв.

2528/13.08.2019г

40097.29.53

373 кв.м.

792,60лв.

2.В Раздел II се добавя нова точка 5, както следва :
„5.Имоти,
на
които
прокарване/преминаване:
№ по
ред
1

2

Описание на имота
Поземлен имот в
с.Крушари с НТП-За
местен път
Поземлен имот в
с.Крушари с НТП-За
второстепенна улица

Община

АОС
№

Крушари

ще

учреди

право

Кв./парцел

Площ

Данъчна
оценка

40097.501.658

2608 кв.м.

40097.501.745

9904 кв.м.

на

Решението е изпълнено.

II.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
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1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска
собственост, 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:

П азарна
с то й н о ст на
им ота
№

1

2

№ 4/22

И м от №

4 0 0 9 7 .2 9 .5 2

4 0 0 9 7 .2 9 .5 3

А О С No/д ата

РРХД

Решението е в процес на
изпълнение.

РРХД

Учредено е безвъзмездно
право на прокарване с
договор
№ОС-092657/24.01.2020г.

Н ачалн а
тр ъ ж н а
цена

П лощ

НТП

672

За д р у г вид
производ ствен,
скл а д о в о б ект

2 5 2 7 /1 3 .0 8 .2 0 1 9г.

4 7 0 4 ,0 0

4 7 0 5 ,0 0

373

За д р у г вид
п р о и зво д стве н ,
скл а д о в о б ект

2 5 2 8 /1 3 .0 8 .2 0 1 9г.

1119,00

1120,00

2. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договори със спечелилите кандидати.___________________________________
1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие за учредяване безвъзмездно
право на преминаване за срок от 10 /десет/ години в полза на „БЕРГОН
ИНТЕРНЕТ” ЕООД на трасе на обект: „Кабелно-оптично трасе с изграждане на
собствена стълбова мрежа на „БЕРГОН ИНТЕРНЕТ” ЕООД в село Крушари,област
Добрич, от съществуващ стълб до края на селото“ през имоти - публична
общинска собственост, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор №40097.501.745 с площ 9904 кв.м. с
начин на трайно ползване - За второстепенна улица по кадастралната карта на
с.Крушари,
- Поземлен имот с идентификатор №40097.501.658 с площ 2608 кв.м. с
начин на трайно ползване - За местен път по кадастралната карта на с.Крушари
с обща дължина на трасето 489 метра върху 15 броя метални стълба.
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2. Възлага на кмета на община Крушари последващите, съгласно закона
действия.
1. Общински съвет с. Крушари приема Краткосрочна програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
2019-2022 година.

РРХД

Решението е изпълнено

РРХД

РЕШЕНИЕТО Е В ПРОЦЕС
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2. Възлага на Кмета на Община Крушари да организира изпълнението на
Програмата и предостави на изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво
енергийно развитие, Областния управител и Общински съвет Крушари
информация за нейното изпълнение.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА
1.Общински съвет- Крушари дава съгласие си Община Крушари
да кандидатства с проектно предложение по Програма „ Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено
осветление на общините“, финансирана по Финансов механизъм на европейското
икономическо пространство 2014-2021“ .
2.Общински съвет - Крушари дава съгласие община Крушари да си
сътрудничи с партньор с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно
предложение.
3. В случай на одобрение на проектното предложение да подпише и да
внесе за одобрение в Общински съвет-Крушари Споразумение за партньорство
преди сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ с програмния
оператор.
4.Общински съвет-Крушари дава съгласие Кметът на Община Крушари да
предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това
число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия
относно подготовката и комплектуването на проектното предложение при спазване
на указанията на насоките за кандидатстване по процедура „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено
осветление на общините“, финансирана от Финансов механизъм на европейското
икономическо пространство 2014-2021, както и всички утвърдени в рамките на
Програмата образци на документи.
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1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира РРХД
проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ в
обхват УПИ XXI в кв.ЗО и уличната регулация между ОТ 103 и ОТ 104 по плана на
с. Крушари, община Крушари.
2.
Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.
1. Общински съвет с.Крушари определя за нуждите на всички произтичащи от РРХД
участието на община Крушари в МИГ „Тервел - Крушари“ действия, община
Крушари да бъде представлявана от Видин Фиданов Каракашев, с постоянен
адрес - с.Полк.Дяково, ул. „Пета“, №11, община Крушари, област Добрич.
1.Общински съвет с.Крушари приема Годишна програма за развитие на РРХД
читалищната дейност в Община Крушари за 2020 година със
следното
допълнение:Празникът на гърнетата се провежда през първата събота или неделя
на м. юни.

Издадена Заповед №РД-0840/13.01.2020а.
за
разрешение за изработване
на ПУП-ПР

Решението е изпълнено

Решението е в процес на
изпълнение

