ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно изразяване на предварително съгласие
за учредяване на въздушен сервитут за въртящи се части на ветрогенератори над
имоти-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.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.192
ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с т.1а от Приложение №1 към чл.7
ал.1 т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №16/09.06.2004г. за
сервитутите на енергийните обекти, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от
тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 11 / 144
1. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за учредяване на
сервитут за въртящи се части на ветрогенератори над имоти-публична общинска
собственост, с обща площ на сервитута от 1053,14 кв.м., както следва:
№Землище
Засегнат
НТП
Засегната от
Имот за
имот №
проекта
застрояване,
сервитутна
собственост на „КА
площ кв.м.
Енерги” ЕООД
1 Александрия
000114
Полски път
328,05
014039
2 Земенци
000117
Полски път
196,41
012055
3 Полковник
000089
Полски път
414,89
008048
Дяково
4 Добрин
000160
Полски път
30,94
023069
5 Добрин
000110
Полски път
82,85
008156
Обща площ на сервитутната площ:
1053,14
2. Предварителното съгласие се дава със срок на валидност от една година на „КА
Енерги” ЕООД, ЕИК 200473368, със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н
Владислав Варненчик, бул.”Владислав Варненчик” №310.
3. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари последващите, съгласно
закона 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне под наем на полски
пътища собственост на община Крушари за стопанската 2015/2016 година.
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, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и писмо с вх.№ОС-12-5812/21.08.2015г. на директора на Областна
дирекция „Земеделие” гр.Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували 12 , от
тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 11 / 145

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предоставят под наем на
полски пътища-публична общинска собственост, включени в заповедта по чл.37в, ал.4
на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Добрич за разпределяне на
масиви между собственици и/или ползватели на земеделски земи по землища на
територията на Община Крушари, по цени в размер на средно рентно плащане за
съответното землище за 2015/2016 година.
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да предприеме
всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото
решение.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на
ползване върху имот № 003009 по КВС на с. Коритен на ОУ „Васил Левски“
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, чл.39 от Закона за общинската собственост, чл.68 ал.1 т.1 и
т.2 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари и искане с вх.№ОС-12-5863 от 24.08.2015г. от
Теодора Хилева – директор на ОУ „Васил Левски” в с.Коритен, с поименно гласуване,
общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 11 / 146
1. Общинският съвет с.Крушари
дава съгласие да се предостави за
безвъзмездно ползване земеделска земя от ОПФ, представляваща имот №003009 с
площ от 99,996 дка по КВС на с.Коритен, ІІІ и ІV категория с начин на трайно ползване
- нива, актуван с АчОС №256/03.01.2003г. на ОУ „Васил Левски” в с.Коритен за срок от
10 (десет) години за отдаване под наем или аренда на земята и осъществяване
дейността на училището.
2. Общинският съвет задължава директора на училището да внася приходите
от наема или арендата по бюджетната сметка на ОУ „Васил Левски” в с.Коритен.
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да сключи договор
за безвъзмездно право на ползване с директора на ОУ „Васил Левски” в с.Коритен.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на
ползване върху имот № 40097.27.7 и имот № 40097.504.8 по кадастралната карта на
с. Крушари на СОУ „Христо Смирненски“ 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, чл.39 от Закона за общинската собственост, чл.68 ал.1
т.1 и т.2 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари и искане с вх.№ОБ-07-5992 от 31.08.2015г.
от Боян Петров Петров–директор на СОУ „Христо Смирненски” в с.Крушари, с
поименно гласуване, общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 11 / 147

1. Общинският съвет дава съгласие да се предостави за безвъзмездно
ползване земеделска земя от ОПФ, представляваща имот с идентификатор
40097.27.7 с площ от 47,094 дка по кадастралната карта на с.Крушари, ІV категория с
начин на трайно ползване-нива, актуван с АчОС №2069/19.09.2014г. и имот с
идентификатор 40097.504.8 с площ от 52,915 дка по кадастралната карта на
с.Крушари, ІV категория с начин на трайно ползване-нива, актуван с АчОС
№2070/19.09.2014г. на СОУ „Христо Смирненски” с.Крушари за срок от 10 (десет)
години за отдаване под наем или аренда на земята и осъществяване дейността на
училището.
2. Общинският съвет задължава директора на училището да внася приходите
от наема или арендата по бюджетната сметка на СОУ „Христо Смирненски”
с.Крушари.
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да сключи договор
за безвъзмездно право на ползване с директора на СОУ „Христо Смирненски” в
с.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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 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 маломерни паралелки от I до XII клас с не по-малко от 10 ученици от
клас в СОУ „Христо Смирненски“ с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11, ал.1, т.2, ал.
2 и ал.3 т. 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН и чл. 27 ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 12, от тях
с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 11 / 148

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за маломерни паралелки от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученика в клас
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни
стандарти за съответната дейност за учебната 2015/2016 г. в СОУ „Христо
Смирненски” с. Крушари както следва:
VI
X
XI
XII

клас
клас
клас
клас

-

15 ученици
12 ученици
13 ученици
10 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно формиране на слети паралелки в ОУ
„Васил Левски“ с. Коритен за учебната 2015/2016 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11, ал.1, т.1 и
чл.11а ал.1 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН и чл. 27 ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 12, от тях
с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 11 / 149

1. Общинският съвет с. Крушари разрешава формирането на слети паралелки
за учебната 2015/2016 г. в ОУ „Васил Левски” с. Коритен, както следва:
І и IІI клас-слята със 7 ученици
II и ІV клас-слята
с 10 ученици
V и VIІІ клас-слята с 11 ученици
VІ- VIІ клас-слята
с 11 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно готовността на училищата и детските
градини в община Крушари за откриване на учебната 2015/2016 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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 11 / 150

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за готовността на
училищата и детските градини в община Крушари за откриване на учебната
2015/2016 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за състоянието на Дом за деца с умствена
изостаналост „Свети Николай Чудотворец“ 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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 11 / 151

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на Дом
за деца с умствена изостаналост „Свети Николай Чудотворец“ с. 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за състоянието и дейността на Дом за стари хора
„Света Петка“ с. Добрин.
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 10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 11 / 152

1.Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието и
дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно внасяне на предложение до
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на
деца-сираци.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване, чл. 7 ал.2 т. 1 и ал.4 т.3 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 11 / 153

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на
децата Сезен Сали Сюлейман, Севгин Сали Сюлейман и Кадер Сали Сюлейман.

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

