О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация

на бюджет 2007 година за капиталови
разходи.
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 12 , от тях с 8 гласа “за”, “против” няма и 4
“въздържали се” , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 5 / 14

1.
Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешните
компенсирани промени по разпределението на капиталови разходи
за бюджет 2007 година, както следва:
Целева субсидия за капиталови разходи
Разходи за основен ремонт
Подмяна котел СОУ Крушари
Ремонт чешма кметство Коритен
Придобиване на ДМА
Компютърна система
Компютърна техника
Проучване и проектиране
Закупуване на Лаптоп

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

Било

Става

60 000
3 500

46 773
3 598

2 000
1 000
62 129

1 910
1 200
73 592
1 558

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Актуализиране на бюджет 2007 година и
осигуряване на 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 с поименно гласуване , общ брой гласували 13 , от
тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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І. Общинският съвет с. Крушари приема промени в сборния бюджет на
Община Крушари, както следва:
1. По прихода – увеличава сборния бюджет на общината със 70 000
лева в частта на местните приходи по следните параграфи:
- § 2729 Други общински такси с 27 000 лева
- § 4000 Продажба ДМА с 25 000 лева
- § 2406 Наем земя с 18 000 лева
2. По разхода – увеличава разходната част на бюджета със 70 000
лева за дофинансиране на държавни дейности.
ІІ. Общинският съвет одобрява допълнителни средства от 70 000 лева за
дофинансиране бюджета на държавните дейности с приходи от общински характер,
разпределени за дейност “Целодневни детски градини” – 7 000 лева, дейност
“Общообразователни училища” – 31 200 лева, дейност “Дом за деца” – 16 700 лева,
дейност “Дом за стари хора” – 2 600 лева и дейност “Общинска администрация” –
12 500 лева.
ІІІ. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета за 2007 година по пълна бюджетна
класификация.
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/ Гинка Русева /
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Изплащане на 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 работна заплата с поименно
гласуване, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма, Общинския 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 01.12.2007 година в размер на 200 лева за цяла
бройка и 100 лева за половин бройка.
2. Конкретният размер на допълнителното материално стимулиране за всеки
служител да бъде определен пропорционално на броя на отработените дни през
2007 година.
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/ Гинка Русева /
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Определяне възнаграждение на
председателя на Общинския съвет.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 26 ал. 1 и чл.
27
ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари определя месечно възнаграждение на
Председателя на Общинския съвет в размер на 50 % от основната месечна
заплата на кмета на общината, считано от 12.11.2007 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Определяне възнаграждение на
общинските съветници.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 34 ал. 1 т. 1 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13 , от тях с 10 гласа “за”, “против”
няма и 3 “въздържали се” , Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинския съвет с. Крушари определя възнаграждение на общинските
съветници в размер на 30 лева за участие в едно заседание до 31.12.2007 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С. КРУШАРИ
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Определяне на основната месечна заплата
на кмета на общината.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 5 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с Постановление на МС № 175 от 24.07.2007 г.,
общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари определя основна месечна заплата на
Кмета на общината в размер на 900 лева, считано от 06.11.2007 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Определяне на основната месечна заплата
на кметовете на кметство Габер, кметство
Загорци и кметство Кап. Димитрово.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 5 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с Постановление на МС № 175 от 24.07.2007 г., ,
общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари определя основна месечна заплата в
размер на 314 лева на кметовете на кметства с. Загорци, с. Габер и с. Кап.
Димитрово, считано от 06.11.2007 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор № ОС-09-123
от 27.01.2005 г. за отдаване под наем на част
от Поликлиника с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и § 78 ал.2 от Закона за изменение и допълнение на
закона за общинската собственост с поименно гласуване, общ брой гласували 13 ,
от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за удължаване срока на
договор
№ ОС-09-123 от 27.01.2005 г. за отдаване
под наем на част от Поликлиника с. Крушари, представляваща лекарски кабинет,
детска и женска консултация, манипулационна и общи части с обща застоена площ
от 98 кв.м., находяща се в кв. 43 парцел VІІ пл. № 237 по РЗП на с. Крушари със 7
години, считано от 27.01.2008 година.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 25.48 лева.
3. Общинският съвет възлага на Кмета на община Крушари да сключи анекс
към договор № ОС-09-123 от 27.01.2005 г. с наемателката.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор № ОС-09-122
от 27.01.2005 г. за отдаване под наем на част
от Здравна служба с. Лозенец.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и § 78 ал. 2 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за общинската собственост с поименно гласуване, общ брой гласували
13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет
прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за удължаване срока на
договор
№ ОС-09-122 от 27.01.2005 г.за отдаване под наем на част
от Здравна служба с. Лозенец, представляваща чакалня,лекарски кабинет, детска
и женска консултация и общи части с обща застоена площ от 45 кв.м., находяща се
в кв. 6 парцел VІІІ по РЗП на с. Лозенец със 7 години, считано от 27.01.2008
година.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 11.25 лева.
3. Общинският съвет възлага на Кмета на община Крушари да сключи анекс
към договор № ОС-09-122 от 27.01.2005 г. с наемателя.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор № ОС-09-124
от 27.01.2005 г. за отдаване под наем на
част от Здравна служба с. Коритен.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и § 78 ал. 2 от Закона за изменение и допълнение
на закона за общинската собственост с поименно гласуване, общ брой гласували
13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет
прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за удължаване срока на
договор № ОС-09-124 от 27.01.2005 г.за отдаване под наем на част от Здравна
служба с. Коритен, представляваща чакалня,лекарски кабинет, детска и женска
консултация и общи части с обща застоена площ от 60 кв.м., находяща се в кв. 25
парцел І пл. № 218 по РЗП на с. Коритен със 7 години, считано от 27.01.2008
година.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 15.00 лева.
3. Общинският съвет възлага на Кмета на община Крушари да сключи анекс
към договор № ОС-09-124 от 27.01.2005 г. с наемателя.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С. КРУШАРИ
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2007 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Промяна на наемната цена по договор за
отдаване под наем на част от недвижим
имот, собственост на Недко Георгиев
Недев за квартира на учител от ОУ “Васил
Левски”
с. Телериг.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА , чл. 8 и чл. 9 от Закона за задълженията и
договорите с поименно гласуване, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за промяна на наемната
цена по договор от 10.10.2007 година за отдаване под наем на част от недвижим
имот, находящ се в кв. 34, парцел ІІІ по ЗРП на с. Телериг, собственост на Недко
Георгиев Недев от с. Телериг за квартира на учител от ОУ “Васил Левски” с.
Телериг, представляваща стая и коридор с площ от 15 кв.м.

2. Общинският съвет определя месечна наемна цена в размер на 70 лева,
включваща наем, ел.енергия и вода, считано от 01.12.2007 година.
3. Общинския съвет възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс
към договор за наем от 10.10.2007 година с Недко Георгиев Недев.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/ Илхан Мюстеджеб /

