ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно актуализиране на бюджет 2008

година и осигуряване средства за дофинансиране на
допълнително материално стимулиране на персонала
зает по дейности и функции държавна отговорност.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 27
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети с поименно гласуване,
общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

15 / 145

1. Общинският съвет с. Крушари приема промени в сборния бюджет на община
Крушари, както следва:
а/ По прихода – увеличава сборния бюджет на общината с 100 000 лева в частта на
местните приходи по следните параграфи:
- § 1304 Данък при придобиване на имущество по дарение с 30 000 лева
- § 4040 Приходи от продажба на земя с 30 000 лева
- § 2406 Наем земя с 40 000 лева
б/ По разхода – увеличава разходната част на бюджета с 100000 лева за
издръжка и допълнително материално стимулиране на общинските дейности.
2. Общинският съвет одобрява допълнителните средства от 19 900 лева за
дофинансиране бюджета на държавните дейности,а именно: Дом за стари хора със 7000
лева,ОУ Телериг с 6000 лева, ОУ Коритен с 6900 лева ,с приходи от общински характер.
3. Общинският съвет одобрява сумата от 7500 лева предоставена като временен
безлихвен заем от бюджетната сметка на извънбюджетната сметка за проект Оперативна
програма”Човешки ресурси”.
4. Общинският съвет възлага на кмета на общината да извърши необходимите
промени по бюджета за 2008 година по пълна бюджетна класификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно актуализиране на капиталовите

разходи за 2008 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 27
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема вътрешни компенсирани промени по
разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2008 година, както следва:
Било
Става
Оборудване столова социален патронаж
13249
Изграждане рампа за инвалидни колички към
административна сграда
791
Проучване и проектиране
42100
28072
Ремонт ЦДГ Северци
6000
5998
Компютърна техника
3000
2990

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно изплащане на еднократно

допълнително материално стимулиране на заетите в
бюджетната сфера в общината.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 27
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 27 от Правилника за вътрешния трудов ред и чл.
15 от Вътрешните правила за работната заплата с поименно гласуване , общ брой
гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява изплащането на еднократно
допълнително материално стимулиране на лицата,които се намират в трудови или
служебни правоотношения към 01,12,2008 година в размер на:
Дом за стари хора по 300 лева
Дом за деца по 400 лева
Целодневни и полудневни детски градини по 300 лева за цяла бройка и по 150 лева
за половин щатна бройка
Общинска администрация по 400 лева
Оперативни дежурни по гражданска по 400 лева
и за всички останали общински дейности по 300 лева на един зает
2. Конкретния размер на допълнителното материално стимулиране за всеки
служител да бъде определен пропорционално на броя на отработените дни през 2008
година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно изменение в Наредба № 11 за

определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10
гласа “за”, “против” и “въздържалr се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушариа приема следното изменение в Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Крушари:
1.В чл. 21 ал. 2 т. 1 текста „за ЦДГ Крушари” се заменя с текста „за ЦДГ на
територията на община Крушари – 20.00 лв.”;
2.В чл. 21 ал. 2 „точка 2” се отменя;
3.В чл. 21 ал. 3 цифрата 7.00 се заменя с 10.00.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно разширяване на
съществуващо гробище с. Абрит.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл. 27
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл. 9 ал. 1 и чл. 12 ал. 2 от Закона за устройство на територията с
поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за откриване на процедура по
промяна предназначението и преобразуването на имот № 000055 с площ 35,831 дка по КВС
на с.Абрит, представляващ пасище, мера, ІV категория, актуван с акт за публична общинска
собственост № 923 от 01.12.2008г. като се образуват два имота: имот с площ 5,831 дка с
начин на трайно ползване – Гробище и имот с площ 30,000 дка с начин на трайно ползване
- Пасище,мера.
2. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи действия,
съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за общинската
собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на решение за намаляване капитала на

„МБАЛ- Добрич” АД със сграда с административен адрес
гр. Добрич ул.”Панайот Хитов” № 24 и даване на
съгласие за предоставяне на идеалната ни част от
сградата на РЦЗ Добрич за безвъзмездно ползване.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.23 и чл.
27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари не приема предложението да бъде намален
капитала на „МБАЛ- Добрич” АД чрез намаляване на номиналната стойност на акциите със
стойността на сградата, находяща се в гр. Добрич ул.”Панайот Хитов” № 24, включена в
капитала на „МБАЛ- Добрич” АД, представляваща сграда на четири етажа с РЗП 1800 кв.м.
за нуждите на РЦЗ град Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на План за работата на Общински съвет-

Крушари за 2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 62 ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой
гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема План за работата на Общински съвет Крушари за 2009 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на Календарен график за провеждане

заседания на Общински съвет- Крушари през 2009
година.
След направените изказвания и предложения на основаниечл. 62 ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой
гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане
заседанията на Общински съвет- Крушари през 2009 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на План за

управление при криза в следствие на терористична
дейност в община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 18 от Закона за
управление при кризи и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съветс. Крушари приема План за управление при криза в следствие
на терористична дейност в община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно изготвените, реализираните и

реализиращите се в община Крушари проекти.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 27
ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет приема за сведение информацията относно изготвените,
реализираните и реализиращите се в община Крушари проекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет относно финансовото състояние на читалищата

през 2008 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 27
ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение отчета за финансовото
състояние на читалищата през 2008 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2008 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по

Ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 27
ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие Община Крушари да кандидатства с
проектно предложение „Реконструкция на част от пътна мрежа в община Крушари; I
Участък „Местен път с. Лозенец- с. Загорци от км. 0+000 до км. 4+800”, II Участък
„Четвъртокласен път IV-21336 от км. 0+000 до км. 0+734,83” по Ос 3, Мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г.
2. Упълномощава Добри Стефанов - кмет на Община Крушари да подпише
необходимите документи и извърши всички необходими процедури за подготовка на
проектното предложение.
3. Определя проекта по т. 1 като приоритетен, съответстващ на
Приоритет 1
„Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване качествата на
околната среда”, Специфична цел 1 „Развитие на техническа инфраструктура, създаваща
условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост”, Мярка 1. „Подобряване на
транспортния достъп на общинско ниво до входните транспортни коридори, улесняващ
достъпа на икономическа активност от и към общината в регионален план.” от Общинския
план за развитие на Община Крушари 2007- 2013 г.
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