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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно промяна на бюджетните кредити на
общината по бюджет 2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, с поименно гласуване,
общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 114

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на община
Крушари в приходната му част с 13000 лева и в разходната част с 13000 лева.

2. Общинският съвет одобрява промяната на бюджетните кредити на
делегираната от държавата дейност ”Общообразователни училища” като
дофинансиране.
3. Общинският съвет одобрява сумата от 13000 лева на Основно училище
с. Лозенец за неотложни ремонтни работи. Средствата да се отчетат по § 5100
Основен ремонт на ДМА като дофинансиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно допълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
за 2013 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 ал. 9 т. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл. 6 ал. 2 т. 2 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 115

I. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение в Програмата
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 година:
1. В Раздел II в точка 3 се добавя точка под номер 5:

№
Описание на АОС №
Кв./парцел
Площ
по имота
ред
5
Бръснарница 1936/24.04.2013г. Кв.34,парцел ЗП-20,00,
с.Телериг
ІV
Дв.място36,71 ид.части
от 570 кв.м.

Данъчна
оценка
800,00лв.

ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия,
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на общински недвижим
имот – частна общинска собственост „Бръснарница”
с.Телериг

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 43 ал.1 от
Наредба № 8 и заявление с вх. № ОС-12-4102 от 16.07.2013 г. от Ердинч Исмаил
Мустафа от с. Телериг, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 116

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна
общинска собственост „Бръснарница” с.Телериг със застроена площ от 20,00 кв.м. и
36,71 кв.м. ид.части от дворно място, цялото от 570 кв.м., находящ се в кв.34
парцел ІV отреден „За Битов комбинат” по плана на с.Телериг, актуван с АОС №
1936 / 24.04.2013 г.
2. Общинският съвет да приема пазарната оценка на имота от 2500,00 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 от 2600,00 лв.
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/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно
управление на
част от сградата на Читалище
с. Александрия на Кметство с.Александрия

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 12 ал. 2 и във връзка с чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 13 ал. 3 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ
брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 117

1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие да се предостави на
Кметство с. Александрия за безвъзмездно управление 95,00 кв.м. застроена площ,
представляващи част от сградата на Читалище с. Александрия – публична
общинска собственост, цялата от 202 кв.м. и дворно място от 1800 кв.м., находяща
се в кв.53 парцел І с пл.№288 по плана на с.Александрия.

2. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия,
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно
промяна
предназначението на
общински недвижим имот „Аптека” с. Крушари от публична
общинска собственост в частна общинска собственост.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 3 ал. 2 и чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската собственост и
във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 118

1. Общинският съвет с. Крушари обявява общински недвижим имот - Аптека
с.Крушари със ЗП 105,35 кв.м., находящ се в УПИ І с пл.№ 428 в кв.29 по
регулационният план на с. Крушари за частна общинска собственост.

2. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия,
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган
за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при
формиране на слети паралелки от I до XII клас с не по-малко от 10 ученика в клас
в ОУ „Васил Левски” с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец, ОУ „Васил Левски
с. Телериг и СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари за учебната 2013/2014 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.1 и т. 2 от Наредба № 7/2000 год. на МОН и чл. 27
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой
гласували 11 от тях с 11 гласа “за”, “против”
и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 119

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за паралелки от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученици и 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 на общината за учебната 2013/ 2014 г, както
следва:
ОУ „В. Левски” с. Коритен – слети паралелки
І – ІV клас – 13 ученици
ІІ – ІІІ клас – 14 ученици
V – VІІІ клас – 11 ученици
VІ – VІІ клас – 11 ученици

ОУ „О. Паисий” с. Лозенец - слети паралелки
V – VІІ клас – 16 ученика
VІ – VІІІ клас – 12 ученика

ОУ „В. Левски” с. Телериг – слети паралелки
ІІІ – ІV клас – 12 ученици
VІІ – VІІІ клас – 13 ученици
СОУ „ Хр. Смирненски”
VІІІ клас – 16 ученици
Х клас – 14 ученици

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно съответствие на проект
„Рехабилитация на общински път DOB3173 / ІІІ-293 /Коритен
– Абрит - /ІІІ-2932/” с приоритетите на „Общинския план за
развитие за периода 2007-2013 г.” на община 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 11 от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 120

1. Общински съвет – Крушари удостоверява, че проект „Рехабилитация на
общински път DOB3173 / ІІІ-293 /Коритен – Абрит - /ІІІ-2932/” съответства на
Общински план за развитие за община Крушари 2007 – 2013, Приоритет 1
„Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване
качествата на околната среда”, Специфична цел 1 „Развитие на техническата
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” – Доизграждане и рехабилитация на пътната
мрежа”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект
„Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно
наследство на община Крушари” с приоритетите на Общинския план за развитие на
Община Крушари 2007 – 2013г.
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 11 от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 121

1. Общински съвет – Крушари удостоверява, че проект „Експониране на
местното етнографско, културно-историческо и природно наследство на община
Крушари”, разработен по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” на
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съответства на Общинския
план за развитие на Община Крушари 2007 – 2013г. - Приоритет 5 „Укрепване на
човешкия капитал и подобряване качеството на живот”,
Специфична цел 4
„Развитие на културата, спорта и младежките дейности”, Мярка 2 „Превръщане на
местните културни институти в съвременни духовни центрове за разпространение
на информация, знания и съхранение на традиции” – Съхраняване на културната
идентичност на общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за
съдебни заседатели от Община Крушари за Окръжен съд гр.
Добрич
След направените изказвания и предложения на основание чл. 6 ал. 1 от
03.02.2011 г. за съдебните заседатели чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 27 ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от
тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 9 / 122

1. Общинският съвет с. Крушари избира Временна комисия от 3 члена, която
да изготви предложение за съдебни заседатели от община Крушари за Окръжен
съд гр. Добрич.
2. Избира следния състав на Временната комисия:
Председател: Татяна Георгиева Жендова
Членове:
Пламен Стоилов Игнатов
Младен Иванов Колев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

