Прието решение

Решен
ие №
9 / 127

Предприети
действия

1. Общинския съвет с.Крушари открива процедура по отчуждаване на
частни имоти, земеделски земи с обща площ от 1,589 дка представляващи
части от имоти с №118048, №118054, №118055 и №118056 по карта на
възстановената собственост за землище с.Северняк, общ.Крушари, обл.Добрич,
за реализирането на обект „Отводнителен канал” – представляващ обект от
първостепенно значение за общината за извършване на неотложни
възстановителни дейности .
2. Общинския съвет с.Крушари приема пазарните оценки за засегнатите
площи за обезщетение на собствениците, изготвени от инж.Десислава
Атанасова Иванова-оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
притежаваща сертификат № 810100012, издаден от КНОБ, както следва:
№ № на имот Вид
по по КВС
територия
ред
по КВС

НТП

Кат Площ Засег
егор в дка ната
ия
площ
в дка

Пазарн
а
стойно
ст на
засегна
та
площ
в лв.

Вид
Собстве
собст ник
венос
т

1

пасище
№118048 земеделска мера

4

1,401

0,582

2

№118054 земеделска нива

4

2,312

0,406

3

№118055 земеделска нива

4

1,894

0,313

4

№118056 земеделска нива

4

2,672

0,288

насл.Мюрсел
Муса Осман
Рюстем Али
Мехмед
насл.Али
248,00 частн Мехмед
а
Исмаил
насл.Али
216,00 частн Мюмюн
а
Ариф

8,279

1,589

1154,0
0

общо

частн
374,00 а
частн
316,00 а

3. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за разделяне

Отговорна
дирекция

Открита е РРХД
процедура
по
отчуждаване
В процес на
изпълнение

Забе
лежк
а

на имоти с №№ 000034, 000035, 000046, 000052, 118046, 118048, 118054,
118055, 118056, 118059, 118060, 118084, 118501, 118502, 122106, 122122,
122123, съобразно влезлият в сила ПУП-ПП и решение №КЗЗ-08/08.04.2015г. –
т.3 на Комисията за земеделските земи към МЗХ.
Справка за засегнатите 19 бр. земеделски имоти:
№
по
ред

№ на имот
по КВС

вид
НТП
територия по
КВС

Ка те
го рия

площ
в дка

засегнат
а площ
в дка

вид
собстве
ност

1

№000034 земеделска

пасище, мера

6

38,043

2

№000035 земеделска

пасище, мера

3

3

№000046 земеделска

пасище, мера

6 и 10

22,214
190,80
9

4

№000052 земеделска

пуст.необр.земя

10

16,744

5

№118046 земеделска

др.селскост.т.

4

0,653

общинска
7,588 публична
общинска
0,154 публична
общинска
4,455 публична
общинска
4,738 частна
общинска
0,036 частна

6

№118048 земеделска

пасище, мера

4

1,401

0,582 частна

7

№118054 земеделска

нива

4

2,312

0,406 частна

8

№118055 земеделска

нива

4

1,894

0,313 частна

9

№118056 земеделска

нива

4

2,672

10

№118059 земеделска

др.селскост.т

4

2,730

0,288 частна
общинска
1,126 частна

11

№118060 земеделска

нива

4

0,542

12

№118084 земеделска

др.селскост.т.

4

0,669

13

№118501 земеделска

пасище, мера

4

7,472

14

№118502 земеделска

пасище, мера

4

12,335

15

№122106 земеделска

др.селскост.т.

4

1,964

16

№122122 земеделска

др.селскост.т.

4

1,817

общинска
0,077 частна
общинска
0,020 частна
общинска
1,594 публична
общинска
2,400 публична
общинска
0,101 частна
общинска
0,486 частна

собственик

общ.Крушар
и
общ.Крушар
и
общ.Крушар
и
общ.Крушар
и
общ.Крушар
и
насл.Мюрсе
л Муса
Осман
Рюстем Али
Мехмед
насл.Али
Мехмед
Исмаил
насл.Али
Мюмюн
Ариф
общ.Крушар
и
училище
Северняк общ.Крушар
и
общ.Крушар
и
общ.Крушар
и
общ.Крушар
и
общ.Крушар
и
общ.Крушар
и

17

№122123 земеделска

др.селскост.т.

4

0,957
305,22
8

общо

общинска
0,241 частна

общ.Крушар
и

24.605

4. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна
предназначението на описаните по-долу имоти в „отводнителен канал” и
определи срок на валидност на предварителното съгласие за промяна
предназначението на имотите 2 (две) години, считано от датата на влизане в
сила на настоящото решение.
Справка за засегнатите 19 бр. земеделски имоти:
№
по
ред

№ на имот
по КВС

вид територия
по КВС

НТП

Ка те
гория

площ
в дка

Засег
ната
площ
в дка

вид
собстве
ност

1

№000034 земеделска

пасище, мера

6

38,043

2

№000035 земеделска

пасище, мера

3

22,214

3

№000046 земеделска

пасище, мера

6 и 10

190,809

4

№000052 земеделска

пуст.необр.зе мя

10

16,744

5

№118046 земеделска

др.селскост.т.

4

0,653

общинска
7,588 публична
общинска
0,154 публична
общинска
4,455 публична
общинска
4,738 частна
общинска
0,036 частна

6

№118048 земеделска

пасище, мера

4

1,401

0,582 частна

7

№118054 земеделска

нива

4

2,312

0,406 частна

8

№118055 земеделска

нива

4

1,894

0,313 частна

9

№118056 земеделска

нива

4

2,672

10

№118059 земеделска

др.селскост.т.

4

2,730

0,288 частна
общинска
1,126 частна

№118060 земеделска

нива

4

0,542

12

№118084 земеделска

др.селскост.т.

4

0,669

13

№118501 земеделска

пасище, мера

4

7,472

14

№118502 земеделска

пасище, мера

4

12,335

11

общинска
0,077 частна
общинска
0,020 частна
общинска
1,594 публична
общинска
2,400 публична

собственик

общ.Крушари
общ.Крушари
общ.Крушари
общ.Крушари
общ.Крушари
насл.Мюрсел
Муса Осман
Рюстем Али
Мехмед
насл.Али
Мехмед
Исмаил
насл.Али
Мюмюн Ариф
общ.Крушари
училище
Северняк общ.Крушари
общ.Крушари
общ.Крушари
общ.Крушари

15

№122106 земеделска

др.селскост.т.

4

1,964

16

№122122 земеделска

др.селскост.т.

4

1,817

17

№122123 земеделска

др.селскост.т.

4

0,957

18

№000124 земеделска

отводнит.канал

9

31,061

19

№000125 земеделска

отводнит.канал

9

7,718

общо

344,07

общинска
0,101 частна
общинска
0,486 частна
общинска
0,241 частна
общинска
31,061 публична
общинска
7,718 публична

общ.Крушари
общ.Крушари
общ.Крушари
общ.Крушари
общ.Крушари

63,384

5. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари последващи
законови действия.
9 / 128

9 / 129

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за промяна на начина на трайно Изпълнено
ползване на поземлен имот №000053 с площ от 43.368 дка, Х категория по КВС
на с.Северняк от „пустееща необработваема земя” в „друга селскостопанска
територия”.
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши всички
последващи законови действия.
1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се проведе публичен
търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №000117 по
КВС на с.Капитан Димитрово с площ от 68,202 дка с начин на трайно ползванетрайни насаждения, VІ категория за създаване и отглеждане на орехови
насаждения.
2. Общинският съвет определя началната тръжна цена от 1364,04
лв.(68,202дка х 20,00лв. по чл.78, ал.1 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари),
депозита за участие в размер на 409,21 (четиристотин и девет лева и 21 ст.)
лева и цената на тръжната документация в размер на 50 (петдесет) лева.
3. Общинският съвет определя срок на отдаване под аренда 30 (тридесет)
години с 4 (четири) години гратисен период и начална тръжна цена по периоди:
- от 5 (петата) до 7 (седмата) година – 40,00 лв./дка;
- за останалия период на плододаване – 60,00 лв./дка.
4. Арендното плащане да се актуализира с изтичането на всяка стопанска
година, след влизането на договора в сила, с натрупания за периода общ
индекс на потребителски цени, обявен на интернет страницата на Националния
статистически институт.

РРХД

Изпълнено,
РРХД
дог.
за
аренда №ОС091520/15.09.20
15г.
с
Габриел
Виденов
Каракашев

5. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира
и проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
9 / 130

10 / 131

1. Общинският съвет–Крушари упълномощава кмета на община Изпълнено
Крушари да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима
на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”–Разплащателна агенция в размер
на 547 365,41 лв. (петстотин четиридесет и седем хиляди триста шестдесет и
пет лева и четиридесет и една стотинки) за обезпечаване на 110 % от
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 08/321/01594 от 12.12.2013г., по Мярка 321
"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 за проект
„Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932
от км. 18+500 до км. 28+ 955», сключен между Община Крушари и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.

ФБ

2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор
№ 08/321/01594 от 12.12.2013г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета на председателя на
Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за първото
полугодие на 2015 година.

10 / 132

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията
на Общински съвет-Крушари за първото шестмесечие на 2015 година.

10/ 133

1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета за касовото изпълнение на Изпълнено
бюджета на общината за първото шестмесечие на 2015 година.

ФБ

10/134

1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета за изпълнение бюджета на Изпълнено
общината за 2014 година.

ФБ

10/135

I. Общинският съвет с. Крушари
приема следното допълнение в Изпълнено,
РРХД
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за на основание
2015 година:
решението

Програмата
за
Описание
№
на
АОС №
Кв./парцел
Площ
Данъчна оценка
управление
по
имота
ред
и
УПИ
1 с.Бистрец
2182/22.05.2015г.
Кв.10, парцел V
1400 кв.м.
2923,20 лв.
разпорежда4
УПИ
1 с.Бистрец
2183/22.05.2015г.
Кв.10,парцел VІ
1450 кв.м.
3027,60 лв.
не с имоти –
5
общинска
УПИ
1 с.Бистрец
2184/22.05.2015г.
Кв.10,парцел VІІ
1450 кв.м.
2749,20 лв.
6
собственос
т
е
ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
допълнена
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост.
1.В Раздел II в точка 3 се добавят точка 14,15 и 16, а именно:

10/136

І. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулирани поземлени имоти, както
следва:
1.УПИ V в кв.10 по плана на с.Бистрец с площ от 1400 кв.м., актуван с
АОС №2182/22.05.2015г.
2.УПИ VІ в кв.10 по плана на с.Бистрец с площ от 1450 кв.м., актуван с
АОС №2183/22.05.2015г.
3.УПИ VІІ в кв.10 по плана на с.Бистрец с площ от 1450 кв.м., актуван с
АОС №2184/22.05.2015г.

Изпълнено,
РРХД
договор
за
продажба
№1528/06.10.
2015 на УПИ
V и VI, кв.10 с
Вилдан
Садъкова
Изетова

ІІ. Общинският съвет с. Крушари 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:
1.За УПИ V в кв.10 по плана на с.Бистрец в размер на 3500 лв.
2.За УПИ VІ в кв.10 по плана на с.Бистрец в размер на 3625 лв.
3.За УПИ VІІ в кв.10 по плана на с.Бистрец в размер на 3625 лв.

10/137

ІІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да
организира и проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
1. Общинският съвет с. Крушари одобрява сумата от 1154 лева за В процес на РРХД
обезщетение по принудително отчуждаване частни имоти за реализирането на изпълнение
обект ”Отводнителен канал” в землището на с.Северняк, както следва:

№
по

№ на
имот

ред

вид
територия
по КВС

НТП

Катего
- рия
площ

по КВС

в дка

Засегната
площ
в дка

пазарна
стойност
на
з сегнат
а площ

вид
собственост

1

пасище,
№118048 земеделска мера

4

1,401

0,582

374 частна

2

№118054 земеделска нива

4

2,312

0,406

316 частна

№118055 земеделска нива

4

1,894

0,313

№118056 земеделска нива

4

2,672

0,288

8,279

1,589

248
частна
216
4

общо

собственик

в лв.

частна

насл.Мюрсел
Муса Осман
Рюстем Али
Мехмед
насл.Али
Мехмед
Исмаил
насл.Али
Мюмюн
Ариф

1154

2. Средствата да се осигурят от наличните бюджетни средства и се
прехвърлят в бюджетната сметка за чужди средства
BG 36 IORT
80883387611303 ТБ Инвестбанк АД гр.Добрич, по отделни индивидуални
партиди.
10/138

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните Изпълнено
средства за командировки от Председателя на Общински съвет-Крушари за
периода от 01.04.2015г. до 30.06.2015 година.

ФБ

10/139

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства Изпълнено
за командировки от Кмета на община Крушари за периода от 01.04.2015г. до
30.06.2015 година.

ФБ

10/140

1. Общинският съвет-Крушари приема информацията относно нивото на Изпълнено
изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.

РРХД

10/141

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№008048 в землището на с. Полк. Дяково, Община Крушари за промяна на
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с
площ 50 167 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 387 м² и площ за

ОбнородваРРХД
но
в
ДВ
бл.69/08.09.2
015г.
Няма

временна монтажна площадка 2283 м²; технически параметри на постъпили
ветрогенератора - височина на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт възражения
1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 20÷40%.
2.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
10/142

1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие да се осигурят Изпълнено
допълнителни средства за слети паралелки от І до ХІІ клас с не по-малко от 10
ученици от два 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 2015/ 2016 г,
както следва:

ФБ

ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец - слети паралелки
І – ІІ клас -12 ученици
V – VІІ клас – 13 ученици
VІ – VІІІ клас – 13 ученици

10/143

11/144

ОУ „Васил Левски” с. Телериг – слети паралелки
V – VІ клас – 10 ученици
1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие да се осигурят Изпълнено
допълнителни средства за слети паралелки от І до ХІІ клас с по-малко от 10
ученика от два класа за обезпечаване на учебния процес, извън определените
по единни разходни стандарти за съответната дейност за учебната 2015/2016 г.
в ОУ „Васил Левски” с. Телериг както следва:
I – II клас- слята с 9 ученици
ІІІ-ІV клас -слята с 6 ученици
VІІ- VIІІ клас - слята с 8 ученици
1.

Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за Изпълнено
учредяване на сервитут за въртящи се части на ветрогенератори над
имоти-публична общинска собственост, с обща площ на сервитута от
1053,14 кв.м., както следва:
Землище
№

Засегнат НТП
имот №

Засегната от
проекта
сервитутна

Имот за
застрояване,
собственост

ФБ

РРХД

площ кв.м.
Александрия
1
000114
Полски път
Земенци
2
000117
Полски път
Полковник
3
000089
Полски път
Дяково
Добрин
4
000160
Полски път
Добрин
5
000110
Полски път
Обща площ на сервитутната площ:

328,05
196,41
414,89
30,94
82,85
1053,14

на „КА
Енерги” ЕООД
014039
12055
008048
023069
008156

2. Предварителното съгласие се дава със срок на валидност от една година на
„КА Енерги” ЕООД, ЕИК 200473368, със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н
Владислав Варненчик, бул.”Владислав Варненчик” №310.
3. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари последващите,
съгласно закона действия.

11/145

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предоставят под
наем на полски пътища-публична общинска собственост, включени в заповедта
по чл.37в, ал.4 на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Добрич за
разпределяне на масиви между собственици и/или ползватели на земеделски
земи по землища на територията на Община Крушари, по цени в размер на
средно рентно плащане за съответното землище за 2015/2016 година.

Изпълнено,
РРХД
подписване
на
едногодишн
и договори
за наем с
част от
2. Общинският съвет
възлага на кмета на Община Крушари да ползватели
предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение те на полски
на настоящото решение.
пътища

11/146

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се предостави за
безвъзмездно ползване земеделска земя от ОПФ, представляваща имот
№003009 с площ от 99,996 дка по КВС на с.Коритен, ІІІ и ІV категория с начин на
трайно ползване - нива, актуван с АчОС №256/03.01.2003г. на ОУ „Васил
Левски” в с.Коритен за срок от 10 (десет) години за отдаване под наем или
аренда на земята и осъществяване дейността на училището.
2. Общинският съвет задължава директора на училището да внася
приходите от наема или арендата по бюджетната сметка на ОУ „Васил Левски” в
с.Коритен.

Изпълнено,
дог. за
безвъзмездн
о ползване
№ОС-091529/16.10.20
15г.

РРХД

11/147

3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да сключи
договор за безвъзмездно право на ползване с директора на ОУ „Васил Левски” в
с.Коритен.
1. Общинският съвет дава съгласие да се предостави за безвъзмездно
ползване земеделска земя от ОПФ, представляваща имот с идентификатор
40097.27.7 с площ от 47,094 дка по кадастралната карта на с.Крушари, ІV
категория с начин на трайно ползване-нива, актуван с АчОС №2069/19.09.2014г.
и имот с идентификатор 40097.504.8 с площ от 52,915 дка по кадастралната
карта на с.Крушари, ІV категория с начин на трайно ползване-нива, актуван с
АчОС №2070/19.09.2014г. на СОУ „Христо Смирненски” с.Крушари за срок от 10
(десет) години за отдаване под наем или аренда на земята и осъществяване
дейността на училището.

Изпълнено,
РРХД
дог.
за
безвъзмездн
о ползване
№ОС-091530/16.10.20
15г.

2. Общинският съвет задължава директора на училището да внася
приходите от наема или арендата по бюджетната сметка на СОУ „Христо
Смирненски” с.Крушари.
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да сключи
договор за безвъзмездно право на ползване с директора на СОУ „Христо
Смирненски” в с.Крушари.
11/148

1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие да се осигурят Изпълнено
допълнителни средства за маломерни паралелки от І до ХІІ клас с не по-малко
от 10 ученика в клас за обезпечаване на учебния процес, извън определените
по единни разходни стандарти за съответната дейност за учебната 2015/2016 г.
в СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари както следва:
VI
X
XI
XII

11/149

клас
клас
клас
клас

-

ФБ

15 ученици
12 ученици
13 ученици
10 ученици

1. Общинският съвет с. Крушари разрешава формирането на слети Изпълнено
паралелки за учебната 2015/2016 г. в ОУ „Васил Левски” с. Коритен, както
следва:
І и IІI клас-слята със 7 ученици

РРХД

II и ІV клас-слята
V и VIІІ клас-слята
VІ- VIІ клас-слята

с 10 ученици
с 11 ученици
с 11 ученици

11/150

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за готовността на Изпълнено
училищата и детските градини в община Крушари за откриване на учебната
2015/2016 година.

РРХД

11/151

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието
на Дом за деца с умствена изостаналост „Свети Николай Чудотворец“ с.
Крушари.
1.Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието и
дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин.
1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие за внасяне на
предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на
персонални пенсии на децата Сезен Сали Сюлейман, Севгин Сали Сюлейман и
Кадер Сали Сюлейман.

Изпълнено

РРХД

Изпълнено

РРХД

11/152
11/153

ПредложеРРХД
нието
е
внесено
в
МС

12/154

1. Общинският съвет с. Крушари избира Боян Петров Петров – общински
съветник, който да води заседанията на Общинския съвет за периода от
регистрацията
до обявяване на резултатите от изборите за общински
съветници и за кметове и подписва всички документи на Общинския съвет.

13/155

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на
Общински съвет
с. Крушари и на неговите комисии за мандат 2011-2015
година.

13/156

1. Общинският съвет с. Крушари
приема информацията относно Изпълнено
изпълнение Програмата на община Крушари за образователната интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства-роми.
1. Общинският съвет с. Крушари определя временно изпълняващ Изпълнено
длъжността Кмет на Община Крушари Желка Стойкова Великова–заместниккмет „Регионално развитие и хуманитарни дейности“ за периода от обявяване
на резултатите от избори за общински съветници и кметове до полагане на

13/157

РРХД
АПИОФБ

клетва от новоизбрания кмет на Община Крушари
Крушари.

пред Общински съвет

2. Общинският съвет с. Крушари определя временно изпълняващи
длъжността кметове на кметства за периода от обявяване на резултатите от
избори за общински съветници и кметове до полагане на клетва от
новоизбраните кметове на кметства пред Общински съвет Крушари, както
следва:

№

КМЕТСТВА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,
ФАМИЛИЯ
НА
ВрИД

НАСТОЯЩА
ДЛЪЖНОСТ

1 с. Бистрец
с. Телериг
с. Ефрейтор
Бакалово и
с. Зимница
2 с. Добрин
с. Полковник
Дяково
с. Абрит
с. Северняк
3 с. Коритен

Коста Славов
Сидоров

гл. специалист ГРАО,
община Крушари

Николинка Иванова
Георгиева

гл. специалист ГРАО,
община Крушари

Васил Михайлов
Василев

4 с. Габер и с.
Огняново
с. Капитан
Димитрово
5 с. Лозенец
с. Загорци

Костадин Иванов
Костадинов

Кметски наместник
на с. Поручик
Кърджиево
Кметски.наместник
на с. Александрия

Пеньо Маринов
Пенев

Кмет с. Северци

3. За времето на изпълнение на съответната длъжност на лицата по т.1 и

2 да се изплаща възнаграждение в размер на възнаграждението за длъжността
на съответния титуляр съобразно дните на заместване.
№ 1/1
№ 2/2

1. Общински съвет с. Крушари избира за Председател на Общински
съвет с. Крушари - ИЛХАН ЮСЕИН МЮСТЕДЖЕБ.
І. Общински съвет Крушари избира Временна комисия от 5 члена, която
да подготви проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ІІ. Избира следния състав на Временната комисия:
1. Нуртен Февзитова Мехмедова
2. Назмие Исмаил Люман
3. Васко Балчев Балчев
4. Мудин Кадир Кадир
5. Юзджан Мюмюн Мустафа
ІІІ. Избира Васко Балчев Балчев за Председател на Временната комисия.

2/3

1. Общински съвет Крушари определя за делегат в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България Кмета на Община
с. Крушари – Добри Стоянов Стефанов.
2. Общински съвет Крушари определя за делегат в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България Председателят на
Общински съвет с. Крушари – Илхан Юсеин Мюстеджеб.
3. При невъзможност за участие на определения по т. 2 делегат в
заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от Васко Балчев
Балчев – общински съветник.

2/4

3/5

1. Общински съвет Крушари определя за свой представител, който да
бъде член на Областния съвет за развитие на област Добрич г-жа Нурхаят
Нюфел Изет- общински съветник.
1. Общинският съвет с. Крушари приема Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/11

му с общинската администрация.
1. Общинският съвет с. Крушари определя
постоянните комисии на Общинския съвет.

5

членен състав на

І. Общинският съвет с. Крушари избира постоянна комисия по “Бюджет,
финанси, данъчна политика,икономика,селско стопанство законност, обществен
ред, контрол и общинска собственост” в състав :
1. Назмие Исмаил Люман
2. Нуртен Февзитова Мехмедова
3. Нурхаят Нюфел Изет
4. Иван Митев Иванов
5. Радослав Добрев Йорданов
1. Общинският съвет избира за председател на постоянната комисия по
“Бюджет, финанси, данъчна политика,икономика,селско стопанство законност,
обществен ред, контрол и общинска собственост” г-жа Назмие Исмаил Люман.
1. Общинският съвет избира постоянната комисия по “Образование, култура,
спорт,
младежки
дейности,здравеопазване,
социална
политика,
вероизповедания, демографски и етнически въпроси” в състав:
1. Нуртен Февзитова Мехмедова
2. Назмие Исмаил Люман
3. Мудин Кадир Кадир
4. Иван Митев Иванов
5. Петранка Янкова Кръстева
1. Общинският съвет избира за председател на постоянната комисия по
“Образование, култура, спорт, младежки дейности,здравеопазване, социална
политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” г-жа Нуртен
Февзитова Мехмедова.
1. Общинският съвет избира постоянна комисия по “Международно
сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и
селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” в
състав:
1. Васко Балчев Балчев

3/12

3/13

3/14

4/15
4/16
4/17

4/18

4/19

4/20

2. Юзджан Мюмюн Мустафа
3. Добрин Атанасов Иванов
4. Айлян Йосифова Енчева
5. Метин Адем Ибрям
1. Общинският съвет избира за председател на постоянната комисия по
“Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия,
услуги и туризъм” г-н Васко Балчев Балчев.
1. Общинският съвет избира постоянна комисия по “Предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси” в състав:
1. Нурхаят Нюфел Изет
2. Васко Балчев Балчев
3. Юзджан Мюмюн Мустафа
4. Добрин Атанасов Иванов
5. Петранка Янкова Кръстева
1. Общинският съвет избира за председател на постоянната комисия по
“Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” г-жа Нурхаят
Нюфел Изет.
1. Общинският съвет с. Крушари избира за заместник председател на
Общински съвет Крушари г-н Васко Балчев Балчев.
1. Общинският съвет с. Крушари приема Плана за заседанията на
Общински съвет с. Крушари за 2016 година.
1. Общинският съвет с. Крушари
приема Календарен график за
провеждане на заседанията на Общински съвет с. Крушари през 2016 година,
съгласно Приложение № 1.
1. Общинският съвет с. Крушари
определя основно месечно Изпълнено
възнаграждение на Председателя на Общинския съвет в размер на 80 % от
основното месечното възнаграждение на кмета на общината.
1. Общинският съвет с. Крушари определя месечно възнаграждение на Изпълнено
общинските съветници в размер на 34 % от средната брутна работна заплата в
общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.
1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на Изпълнено
община Крушари в приходната част с 113500 лева, в това число по § 2406 Наем

ФБ
ФБ

ФБ

земя с 107700 лева, по § 4022 Постъпления от продажба сгради с 2800 лева и
по § 4024 Постъпления от продажба на транспортни средства – 3000 лева.
2. Общинският съвет одобрява промяната на бюджетните кредити на
следните дейности:
Дейности по ЕБК
Общинска
администрация
Дом за стари хора
Други
дейности
на
образованието
Други
дейности
по
жил.строителство
Целодневни
детски
градини
Почивна база
НЧ с.Телериг
Всичко :

Сума
58000
20000
5000
15000
10000
2500
3000
113500

3. Общинският съвет одобрява промяната на бюджета на общинска
администрация по § 5100 Основен ремонт на ДМА с 52747 лева и заложени по
бюджета на Дом за стари хора като дофинансиране.
4. Общинският съвет одобрява промяната на бюджета по параграф 4500
Спортни бази за спорт за всички с 8500 лева.
5. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета на общината за 2015 година по пълна
бюджетна класификация.
4/21

1. Общинският съвет
с.Крушари одобрява
неусвоените целеви Изпълнено
капиталови средства по бюджет 2015 година, разпределени в капиталовата
програма по бюджет 2016 година, а именно :
- Ремонт общ.път DOB 3/79/ІІІ–293 Коритен–/граница Румъния/-Поручик
Кърджиево - 17432 лева
- Ремонт сграда бивша целодневна детска градина с.Абрит - 60000 лева
- Ремонт сграда читалище с.Александрия - 27985 лева.

ФБ

4/22

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие Община Крушари да Изпълнено
поеме краткосрочен общински дълг чрез сключване на договор за заем при
следните основни параметри на дълга:
1.1 Максимален размер на дълга – 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/
лв.;
1.2. Валута на дълга – лева;
1.3. Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, поет чрез договор за
заем;
1.4. Срокове за усвояване на дълга – в рамките на до 12 месеца, считано
от сключване на договора за заем;
1.5. Максимален лихвен процент – фиксиран до 6 %;
1.6. Такси, комисиони и други– не се предвиждат;
1.7. Влияние на дълговото финансиране – дългът няма да окаже
отрицателно влияние върху финансовата стабилност на Общината;
1.8. Условия на погасяване:
а/ Срок на погасяване – до дванадесет месеца, считано от датата на
подписване на договора за заем, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
б/ Източници за погасяване – собствени приходи по общинския бюджет;
1.9. Начин на обезпечаване – залог на вземания от собствените приходи
на община Крушари по банкови сметки.
2. Възлага на Кмета на Община Крушари да проведе процедура за избор
на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране
съгласно ЗОбД и ЗОП.
3. Упълномощава Кмета на община Крушари да подпише договор за заем
и всички други необходими за това документи.
4. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет–Крушари допуска
предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на особено
важни обществени интереси и опасност, че при закъснение от изпълнение на
административния акт би могла да настъпи трудно поправима вреда, свързана с
неразплатени финансови задължения към изпълнители по договори.
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І. Общинският съвет с.Крушари
определя основно месечно Изпълнено
възнаграждение на Кмета на Община с. Крушари, в размер на 1650.00 (Хиляда
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шестстотин и петдесет) лева.
ІІ. Кмета на Общината има всички права по трудово правоотношение
съгласно Кодекса на труда, поднормативните актове към него и договорените в
КТД.
III. Общинският съвет с. Крушари определя правото на:
1. Удължен редовен платен годишен отпуск, в размер на 30 р.дни;
3. Работно облекло, съгласно договореното с КТД;
4. За всяка година придобит трудов стаж и професионален опит се
заплаща допълнително възнаграждение в размер на едно на сто върху
основната работна заплата;
5. Други допълнителни възнаграждения, регламентирани в нормативни
актове–размерите (минимални или фиксирани) и условията за получаването им
са тези, определени в съответния нормативен акт или КТД.
1. Общинският съвет с.Крушари определя основни месечни работни Изпълнено
заплати на кметовете на кметства, считано от 1 януари 2016 година, както
следва:
Име,презиме,фамилия Длъжностни
наименования
Осман Шефкет Осман
Метин Юсеин Асан
Димитър Маринов
Костадинов
Севдалин Ангелов Митев
Осман Мустафа Азис
Айдън Певат Сюлейман
Сезгин Аптиш Ибрям
Семра Ибрямова Халил

Кмет на к-во Абрит
Кмет на к-во Габер
Кмет на к-во
Добрин
Кмет на к-во
Загорци
Кмет на к-во
Северняк
Кмет на к-во
Кап.Димитрово
Кмет на к-во
Бистрец
Кмет на к-во
Ефр.Бакалово

Предложени
е за Основни
месечни
заплати
525
525
525
525
525
525
525
560
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Сейфула Мехмедалин
Сейфула
Мюзекяр Салим Ахмед
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Кмет на к-во
560
Коритен
Кмет на к-во
560
Лозенец
Исмаил Османов Османов Кмет на к-во
570
Полк.Дяково
Марин Пенев Маринов
Кмет на к-во
525
Северци
Несрин Неджмедин Юмер Кмет на к-во
560
Телериг
1. Общинският съвет с.Крушари утвърждава кметски наместници в следните Изпълнено
населени места – с.Поручик Кърджиево и с.Александрия в съответствие с
утвърдената численост и структура на Общинска администрация Крушари.
І. Общинският съвет с. Крушари приема изменения и допълнения в Изпълнено
Наредба
№ 11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Крушари, както следва :
І. Общинският съвет с. Крушари приема изменения и допълнения в
Наредба
№ 11 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Крушари, както следва :
1. В Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални
грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.22, ал.3, т.3 се отменя.
2. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от общината на физически или юридически лица”:
2.1. т.7 се изменя така:
„Процедура по разрешаване изработване на ПУП по чл.124а от ЗУТ” –
такса – 200 лв.
2.2. т.13 се изменя така:
«Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от ЗУТ и § 127, ал.
1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ.
2.3. В т.32 « Услуги» отпадат следните услуги :
- «С автобус за погребения в с.Крушари»
- «с фандрома»
- «с багер»
- «с УАЗ микробус»
- «погребална кола за с.Крушари»
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- «с С 100»
2.4. Точка 33 отпада «с колесен многофункционален багер с челен
товарач»;
2.5. В т.32 с текст «Услуги» се променят наименованията и цените на
следните услуги :
- текстът «с ремарке» става «Трактор с ремарке» - 30лв./час + 1 лв./км.
- погребална кола – цената от «0.50 лв/км.» се заменя с «1.00 лв./км.»
- с «ИФА» почистване на шахти – цената от «25.00 лв. на курс +1.50
лв/км» се заменя с «40.00 лв. на курс +1,50лв./км.»
2.6 Точка 39 се изменя така:
«Ползване на Домашен социален патронаж :
а)за весели ритуали - 100 лв. на ден
- б)за тъжни ритуали - 50 лв. на ден»
3. В чл.34, ал.3 «За други услуги» т.14 се отменя.
І. Общинският съвет с. Крушари приема изменения и допълнение в Изпълнено
Наредба
№ 12 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Крушари в следните текстове :
1. Към чл.3 се създава се нова ал. 2 към с текст „Данъчните декларации
по ЗМДТ се подават от данъчно задължените лица или от техните законни
представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се
обнародва в Държавен вестник.”.
2. Към чл. 3 се създава се нова ал. 3 с текст „Данъчните декларации по
ал. 2 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
5. Създава се нов чл. 5а с текст
Ал.1 „Общината предоставя ежедневна информация по електронен път
на Министерството на финансите за:
1. идентификационните данни за задължените по ЗМДТ лица;
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и
отчетните им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания по ЗМДТ;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и
непогасените задължения;
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6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по ЗМДТ;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и
събирането на местните данъци и такси.
Ал. 2 Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат,
определени със заповед на министъра на финансите.
Ал. 3 Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на
Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в
Република България.”
6. Текстът по ал. 1 на чл. 11 „Данъкът върху недвижимите имоти се плаща
на две равни вноски в следните срокове: от 1 март, до 30 юни и до 30 октомври
на годината, за която е дължим.” се заменя с текста „Данъкът върху
недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30
юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.”
7. Към чл. 37 се създава нова ал. 3 с текст „Декларация по чл. 49, ал. 3 от
ЗМДТ не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9,
както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност.”
8. Текстът по чл. 40 „Собствениците на превозни средства декларират
пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от
тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54
от Закона за местните данъци и такси” се премахва. Създава се нова ал. 1 към
чл. 40 с текст „Размерът на данъка се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава
на данъчно задълженото лице.”
9. Създава се нова ал. 2 към чл. 40 с текст „ Алинея 1 не се прилага,
когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от
данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение
на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има
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данни за екологичната категория на превозното средство.”
10. Създава се нова ал. 3 към чл. 40 с текст „Собствениците на превозни
средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по
постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни
средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства,
които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва
да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от
ЗМДТ.”
1. Общинският съвет с. Крушари дава предварително съгласие за В процес на РРХД
промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор изпълнение
40097.223.1 с площ от 19,557 дка, ІV категория по кадастралната карта на
с.Крушари от „друг вид земеделска земя” на „сметище”.
2. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Крушари да
извърши всички последващи законови действия, произтичащи от настоящото
решение.
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1. Общинският съвет с.Крушари приема да се удължи срока на договор за
наем №ОС-09-754 от 23.12.2010г. за отдаване под наем на гараж №5 с.Крушари
с площ от 22,00 кв.м., находящ се в имот с идентификатор 40097.501.718 (по
предходен план: 40097.501.375, кв.43 парцел Х с пл.№237) по кадастралната
карта на с.Крушари с 5 (пет) години, считано от 23.12.2015г.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 33,00лв. (22,00
кв.м. х 1,50 лв. по т.9 от раздел V от Тарифата за определяне на начален
размер на месечен наем за 1 кв.м. площ при предоставяне на помещения и
терени-общинска собственост).
3. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да сключи
анекс с наемателя.

Изпълнено,
РРХД
подписан
анекс
от
11.01.2015г.
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1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие за извършване на В процес на РРХД
промяна на границите на имот №122121 с площ от 2,467 дка, ІV категория с изпълнение
начин на трайно ползване-друга селскостопанска територия по КВС на
с.Северняк и имот №122129 с площ от 44,805 дка, ІV и Х категория с начин на
трайно ползване-друга селскостопанска територия по КВС на с.Северняк, във
връзка със заснемане сградата на Сватбен салон с.Северняк, като площта и
начина на трайно ползване на имотите се запази.
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2. Кметът на Община Крушари да възложи на лицензирана фирма да
изготви комбинирана скица във връзка с точка 1.
3. Общинският съвет задължава Кмета на общината да внесе на
следващо заседание на Общински съвет с.Крушари комбинираната скица за
приемане на промяната.
І. Общинският съвет с. Крушари
приема следното допълнение в
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2015 година:
1.В Раздел II в точка 3 се добавя точка 17:
№
Описание на имота АОС №
по
ред
17 Урегулиран
2234/19.
поземлен имот VІІІ 11.2015г.
с пл.№102 в кв.11
по
плана
на
с.Коритен

Кв./парце
л

Площ

Кв.11,
570 кв.м.
УПИ VІІІ102

Данъчна
оценка
1309,20 лв.

Изпълнено,
РРХД
на основание
решението
Програмата
за
управление
и
разпореждане с имоти –
общинска
собственост
е
допълнена

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 урегулиран поземлен имот VІІІ с
пл.№102 в кв.11 по плана на с.Коритен с площ от 570 кв.м., актуван с акт за
частна общинска собственост №2234 от 19.11.2015г.
2. Общинският съвет с. Крушари приема пазарната оценка на имота от
1425.00 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 1500.00 лв.
3. Общинският съвет
възлага на Кмета на Община Крушари да
организира и проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.

В процес на РРХД
изпълнение,
предстои
обявяване на
публичен
търг
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4/35
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави на
Кметство с.Абрит за безвъзмездно управление сградата на бивша детска
градина с.Абрит, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена
площ от 89,75 кв.м., находяща се в кв.4, парцел ХІХ по плана на с.Абрит за
неопределен срок.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост.
I. Общинският съвет с. Крушари на основание
чл. 21, ал. 1, т.15 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
реализация на проект: Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Добрич“:
1. Дава съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ
„Управление на отпадъците – регион Добрич” с 1 година – до 31.12.2016г.
2. Упълномощава ликвидатора да внесе съответните документи за
вписване на горното обстоятелство.
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за прокарване на
подземно кабелно трасе през ПИ №000144 – полски път, за електрозахранване
на тръбен кладенец в ПИ №000049 в землището на с. Лозенец, община
Крушари.
2. Общинският съвет разрешава изработване на ПУП-ПП за трасе на
подземен електропровод с дължина около 16,50м от съществуващ стълб през
ПИ №000144 – полски път до ПИ №000049 в землището на с. Лозенец, община
Крушари и одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ.
3. Общинският съвет възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

В процес на РРХД
изпълнение,
предстои
подписване
на договор

Изпълнено

РРХД

Разгласено с РРХД
обявление
на
информацио
нното
табло
на
общината,
кметство
Лозенец,
интернет
страницата
на
общината,
публикувано
във
в.
„Добруджанс
ка трибуна”
1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ Предстоящо РРХД
№006041 в землището на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари за промяна обнародване

на предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с в ДВ;
площ 13 331 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 370 м² и площ за
временна монтажна площадка 1505 м²; технически параметри на
ветрогенератора - височина на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт
1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 20÷40%.
2. Общинският съвет възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ Предстоящо РРХД
№011042 в землището на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари за промяна обнородване
на предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” е в ДВ;
с площ 21 002 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 1500 м² и площ за
временна монтажна площадка 1473 м²; технически параметри на
ветрогенератора - височина на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт
1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 20÷40%.
2. Общинският съвет възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
1. Общинският съвет с. Крушари приема да разгледа Годишната
програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2016
година на заседанието през м. януари 2016 година.
1. Общинският съвет с. Крушари изменя свое Решение № 4/22 по Изпълнено
Протокол № 4/17.12.2015г. в частта за т. 1.6, както следва:
„1.6. Такси, комисионни и други-0.5%“
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет–Крушари допуска
предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на особено
важни обществени интереси и опасност, че при закъснение от изпълнение на
административния акт би могла да настъпи трудно поправима вреда, свързана с
невъзможност да се сключи договор за заем.
3. В останалата си част решението остава непроменено.
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