ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на основната месечна
заплата на кмета на кметство с. Пол. Дяково.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 5 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

№ 6 / 36

1. Общинският съвет с. Крушари определя основна месечна заплата на
кмета на кметство с. Пол. Дяково Исмаил Османов Османов в размер на 470 лева.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на общината последващи законови
действия.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Отчет за разходваните средства за командировки от
Председателя на Общинския съвет на община Крушари за
периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2012 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой
гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 37

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Председателя на Общинския съвет на община Крушари за
периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2012 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на
община Крушари за периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2012
година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой
гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 38

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Кмета на община Крушари за периода от 01.01.2012 г. до
31.03.2012 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно продажба на поземлен имот №059029
по КВС на 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, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 39 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС и молба с вх. № ОС-12-1620 от 26.03.2012 г.
на Мюзекяр Салим Ахмед от с. Лозенец, с поименно гласуване, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 39

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот–частна общинска собственост с
площ от 6,373 дка с начин на трайно ползване–изоставена нива, ІV категория по
КВС на с.Лозенец, актуван с АОС №1208 от 22.11.2010г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 3187,00 лв.,
изготвена от лицензиран 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 от 3300,00 лв.
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно отдаване под наем на част от
общински недвижим имот „торище” с. Крушари – публична
общинска собственост.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост,
чл. 16 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС и молба с вх. № ОС-12-4320 от 04.04.2012 г. на
Велико Димчев Великов от с. Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 40

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване на 10,000 дка торище с. Крушари,
представляващо част от общински недвижим имот №000070 по КВС на с. Крушари,
ІV категория с обща площ от 88,958 дка, актуван с АОС № 401 от 20.04.2006 г. за
срок от 5 (пет) години.
2. Общинският съвет определя начална тръжна месечна наемна цена от
10,00 лв. ( 10,000 дка х 12,00 лв. = 120,00 годишна наемна цена; 120,00 лв. : 12
месеца = 10,00 лв. месечна наемна цена).
3. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да организира и проведе
търга за отдаване под наем на имота и сключи договор с наемателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно избор на представител на община
Крушари в Съвета на директорите на „МБАЛ-Добрич” АД за
мандат 2011-2015 г.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 9 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа
„за”, „против” и „въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 41

1. Общинският съвет с. Крушари избира за представител на община
Крушари в Съвета на директорите на „МБАЛ-Добрич” АД за мандат 2011-2015
година Кмета на общината Добри Стоянов Стефанов, като го задължава да
изпълнява задълженията на общината с участието си в горепосоченото акционерно
дружество.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно извършените дейности по зимната
подготовка в общината за сезон 2011-2012 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 42

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
извършените дейности по зимната подготовка в общината за сезон 2011-2012
година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община
Крушари да кандидатства по Мярка 321 от Програмата за
развитие на селските райони
за изграждане на едно
защитено жилище в с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 43

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект за изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари по
мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно съответствие на проект
„Изграждане на защитено жилище в с. Крушари” с
приоритетите на Общинския план за развитие за периода
2007-2013 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, чл. 15 ал. 4 от Наредба № 25 от 20.07.2008 година за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони „ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, общ брой гласували
12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 44

1. Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект „Изграждане на
защитено жилище в с. Крушари” отговаря на приоритет 5 „Укрепване на човешкия
капитал”, Специфична цел 5 „Създаване на условия за предоставяне на качествени
социални услуги, даващи възможност за преодоляване на социалното изключване,
социалната изолация и повишаване благосъстоянието на уязвими социални групи”,
Мярка 2 „Деинтитуционализация и подобряване качеството на резидентната грижа”
от Общинския план за развитие на община Крушари за периода 2007-2013 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно съответствие на проект
„Изграждане на защитено жилище в с. Крушари” с
приоритетите на Общинския план за енергийна ефективност.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, чл. 15 ал. 5 от Наредба № 25 от 20.07.2008 година за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони „ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, общ брой гласували
12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 45

1. Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че дейностите по
реализиране на проект „Изграждане на защитено жилище в с. Крушари” отговарят
на мерките, заложени в Общинския план за енергийна ефективност за периода
2011-2013 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно поемане на ангажимент за устойчивост
на услугата „Защитено жилище”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, чл. 18а ал. 1 т. 4 от Наредба № 25 от 20.07.2008 година
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони „ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, общ брой гласували
12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 46

1. Общинският съвет с. Крушари поема ангажимент за създаване на нова
социална услуга, резидентен тип в община Крушари – „Защитено жилище”.
2. Общинският съвет
поема ангажимента
за поддържане на
новосъздадената социална услуга за срок не по-малък от пет години след
въвеждане на обекта в експлоатация.
3. Общинският съвет поема ангажимента младежите, които ще ползват
услугите да бъдат прехвърлени към новосъздадената услуга в срок до пет месеца
след подаване на заявка за окончателно плащане по проекта.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно одобряване на проект за подробен
устройствен план-парцеларен план за трасе на кабелна линия за
захранване на фотоволтаична електрическа централа 100 кWр
от ПИ №059044 до ПИ № 011146 в Стопански
двор на
с. Лозенец.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11
и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на територията
и Протокол № 1 от 18.04.2012 г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията , общ брой гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против”
и
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПП за трасе на
кабелна линия за захранване на фотоволтаична електрическа централа 100 кWр от
ПИ № 059044 до ПИ № 011146 в Стопански двор на с. Лозенец.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Доклад относно дейността на читалищата в изпълнение на
Програмата за развитие на читалищната дейност в община
Крушари през 2011 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 24
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА
и чл. 26а ал. 4 от Закона за народните читалища,
общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема доклада относно дейността на
читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в
община Крушари през 2011 година.

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

