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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно одобряване на общата численост и
структурата на общинска администрация в община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 2 и
чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 9 гласа “за”, 1 “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява общата численост и структурата
на общинска администрация, съгласно Приложение 1 и Приложение 2, в сила от
01.10.2012 година.
2. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме необходимите
действия по отразяване на промените в длъжностните щатни разписания и
Устройствения правилник на общинска администрация Крушари.

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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област
Добрич за ново обсъждане решение на Общински съвет с.
Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал.
10 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 11 / 100

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 10/86 от Протокол № 10
от редовно заседание на Общински съвет с. Крушари, проведено на 27.07.2012
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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба
на земеделска земя,
представляваща имот № 008029 с площ 9.979 дка по КВС на
с. Северци.
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 и
чл. 39 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС във връзка с молба с вх. № ОС-12-3561 от
20.07.2012 г. от Георги Пенев Маринов от с. Северци, 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 да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот–частна
общинска собственост „земеделска земя”, представляваща имот № 008029 с площ
от 9.979 дка, IV категория с начин на трайно ползване-нива по КВС на с. Северци,
актувана с АОС № 993/29.05.2009 г.
2. Общинският съвет с. Крушари приема пазарната оценка на имота от
5988.00 лева, изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009 г., издаден от Камарата на
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена от 6100.00
лева.
3. 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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно готовността на училищата и детските
градини в община Крушари за откриване на учебната
2012/2013 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 информацията относно
готовността на училищата и детските градини в община Крушари за откриване на
учебната 2012/2013 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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при
формиране на паралелки от I до XII клас с не по-малко от 10 ученика в паралелка
и слети паралелки от I до XII клас с не по-малко от 10 ученици от два класа в
училищата СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари, ОУ „Васил Левски” с. Коритен,
ОУ „Васил Левски” с. Телериг и ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец за учебната 2012/2013
година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11 ал. 1 т. 2 и
т. 3, ал. 2 , ал. 3 т. 3 и ал. 5 т. 2 от Наредба № 7/2000 г. на МОМН 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 да се осигурят
допълнителни средства за паралелки с не по-малко от 10 ученици, слети паралелки
от I до XII 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 на общината за учебната 2012/2013 година, както следва:
ОУ „Васил Левски” с. Коритен – слети паралелки
I – III клас - 15 ученици
II – IV клас - 14 ученици
V – VII клас - 11 ученици
VI – VIII клас - 10 ученици
ОУ „Васил Левски” с. Телериг – слети паралелки
II – III клас - 11 ученици
V – VII клас - 11 ученици
VI – VIII клас - 14 ученици
ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец – слети паралелки
I – IV клас - 12 ученици
VII – VIII клас - 14 ученици

СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари
III клас - 14 ученици
XII клас - 15 ученици

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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне на представител на
Община Крушари в учредителното и общото събрание на
СНЦ «Управление на отпадъците-Регион Добрич.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 15
и чл. 27 ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, 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 определя за представител в общото
събрание на СНЦ „Управление на отпадъците-регион Добрич” г-н Добри Стоянов
Стефанов – кмет на община Крушари, като го упълномощава да участва в
гласуването от името на общината при приемане на решения на общото събрание и
подписва всички необходими документи.
2. Потвърждава всички извършени законови действия и подписани документи
от Кмета на община Крушари във връзка с изпълнението на правата и
задълженията като член на сдружението от 04.11.2011 година до настоящия
момент.
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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение на Споразумение за
партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич,
Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ «Управление на
отпадъците-Регион Добрич», сключено на 16.09.2011 г.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 15
и чл. 27 ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от
тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общински съвет с. Крушари приема следното изменение на т. 10 от чл. 3
на Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево,
Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и
СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич", сключено на 16.09.2011 г., като
текстът:
„Да договарят съвместно цената за третиране на тон отпадък, постъпил на
регионално съоръжение - ПСО или депо, която е еднаква за всички членове на
регионалното сдружение, които ползват съответното регионално съоръжение,
като от цената не може да се формира печалба за сдружението или за конкретна
община.” се заменя с текста „ Да договарят съвместно цената за третиране на
тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците,
която да е еднаква за всички членове на регионалното сдружение, като от нея не
може да се формира печалба за сдружението или за конкретна община.’’
2. Одобрява така измененото Споразумение за партньорство между
общините.
3. Потвърждава действията на Кмета на Община Крушари по подписване
на Споразумението за партньорство, отразяващо промените в т. 1 от
настоящото решение, извършени на 30.07.2012 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

