ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за
второто шестмесечие на 2011 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 1 т. 7 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/1

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет-Крушари за второто шестмесечие на 2011 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение 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 и чл. 19 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, общ брой гласували 12 , от тях със 7 гласа “за”, “против” няма
и 5 “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/2

1. Общинският съвет с. Крушари определя месечно възнаграждение на
Председателя на Общинския съвет в размер на 80 % от месечното възнаграждение
на кмета на общината, считано от 04.11.2011 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане промяна в Наредба
№ 12 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 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, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/3

I. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в Наредба
№ 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община
Крушари:
1. § 1 от Преходни и заключителни разпоредби се изменя така:
„За текущата година размерите на местните данъци се определят в срок до
31 декември предходната година. В случай, че в този срок не са определени нови
размери, за текущата година се прилагат размерите на данъците, действащи към 31
декември на предходната година”.
2. § 2 от Преходни и заключителни разпоредби се изменя така:
„До определяне на размерите по § 1, данъкът при придобиване на имущества
по чл. 32 се определя въз основа на размерите действащи към 31 декември на
предходната година.
3. § 3 ал. (1) от Преходни и заключителни разпоредби се изменя така:
„За текущата година първата вноска на данъка по чл. 28, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 юни”.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на община Крушари
за периода 2011-2015 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 5 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/4

1. Общинският съвет с. Крушари приема Програма за управление на
община Крушари за периода 2011-2015 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинска
собственост за периода 2012-2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 8 от
Закона за общинската собственост, чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ
брой гласували 13, от тях с 13 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/5

1. Общинският съвет с. Крушари приема Стратегия за управление на
общинската собственост за периода 2012-2015 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост за 2012
година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 9 от
Закона за общинската собственост, чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ
брой гласували 13, от тях с 12 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/6

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост за 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 4/23 от 14.12.2011 година
на Общинския съвет.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 /7

1. Общинският съвет с. Крушари на основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА и
поради съществено нарушение на материалния Закон, а именно § 78 ал. 2 от ЗОС
отменя Решение № 4/23 по Протокол № 4 от 14.12.2011 година на Общинския
съвет.
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 7/77 от 27.07.2011 година
на Общинския съвет.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/8

1. Общинският съвет с. Крушари на основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА и
поради съществено нарушение на материалния Закон, а именно чл. 16 от ЗАТУРБ
отменя Решение № 7/77 по Протокол № 7 от 27.07.2011 година на Общинския
съвет.
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на община
Крушари по Проект „Красива България”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
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 , Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 1/9

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства пред Проект „Красива България”, Мярка 02 „Подобряване на
социалната инфраструктура” с обект „Изграждане на комбинирана спортна
площадка към ЦДГ-Крушари”, като определя участието на общината на 55% от
стойността на 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на община
Крушари по Проект „Красива България”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
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 , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 10

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства пред Проект „Красива България”, Мярка 02 „Подобряване на
социалната инфраструктура” с обект „Ремонт на покрив, саниране на част от сграда
и вертикална планировка на част от дворно пространство на ЦДГ-Лозенец”, като
определя участието на общината на 55 % от стойността на 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно включване на община Крушари в
Сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнергия”.
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 13, от
тях с 13гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 11

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да се
включи като член на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.
2. Общинският съвет определя Добри Стоянов Стефанов – кмет на община
Крушари за представител на община Крушари в сдружението Общинската мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия.
3. Възлага на Кмета на община Крушари да предприеме последващи
законови действия, уреждащи условията на членството.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 3 от Устройство на територията, общ брой
гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма ,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 12

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за разрешение за
изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в
селищните граници до имот XIII в стопански двор с. Пор. Кърджиево, съгласно
приложения предварителен проект на парцеларен план.
2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на МКБСППМН за 2011 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 7 ал. 2 от
ЗБСППМН и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приеме отчета за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в община Крушари за 2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.02.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Докладна записка относно прекратяване дейността на
Временната комисия за изготвяне на проект за Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 61 ал. 4 от
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация , общ брой гласували 13 , от
тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари прекратява дейността на Временна комисия
за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация .

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

