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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация на бюджет 2011
година за капиталови разходи.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 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

8 / 78

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешните компенсирани промени
по разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2011 година, а именно:
било
става
Подмяна котел, част от отоплителна инсталация
и ремонт на ЦДГ Телериг
Проучване и проектиране
Ремонт кметство покрив Дяково
Компютърна конфигурация
Копирна машина
Скенер
Благоустрояване и озеленяване дворно
Пространство на ЦДГ Крушари – Част от І етап
Обособено пространство за занималня на открито
За четири възрастови групи
Всичко:

35900
16000
9100
7000
3000
1500

28132
2000
9075
6614
2449
1715

22515
72500

72500
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на бюджетните кредити на
общината по бюджет 2011 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 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
12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

8 / 79

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на община
Крушари от дейност”Общинска администрация” с 11200 лева от § 1098 Други
некласифицирани разходи, разпределени на дейност” Целодневни детски градини –
11200 лева.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да извърши необходимите
промени по бюджета за 2011 година по пълна бюджетна класификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно удължаване срока на договор
№ ОС-09-61 от 01.10.2003 година за отдаване под наем на
„казан” с. Земенци.
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. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, § 78 ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за общинската собственост и молба с вх. № ОС-12-3722 от 22.07.2011 г. от
Димитър Стоянов Георгиев, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12
гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

8 / 80

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за удължаване срока на
договор №ОС-09-61 от 01.10.2003г. за отдаване под наем на „казан с.Земенци”,
представляващ полумасивна сграда с площ от 15,00 кв.м., находяща се в парцел с
пл.№22 в кв.8 по плана на с.Земенци с 2 (две) години, считано от 01.10.2011г.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 16,80 лв. (шестнадесет
лева и 80ст.).
3. Възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс с наемателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на ликвидационен
баланс и доклад от Кънчо Станев Минчев – ликвидатор на
„Девети май” ЕООД с. Крушари.
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
във връзка с чл. 270 ал. 2 от Търговския закон, с поименно гласуване, 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 краен ликвидационен счетоводен
баланс към 29.08.2011 г., ведно с пояснителния доклад от Кънчо Станев Минчев –
ликвидатор на „Девети май” ЕООД с.Крушари.
2.Общинският съвет освобождава
Кънчо Станев Минчев – ликвидатор на
„Девети май” ЕООД с. Крушари от отговорност считано от 01.09.2011 г.
3. Общинския съвет задължава ликвидатора да подаде заявление за заличаване
на „Девети май” ЕООД с. Крушари от Търговския регистър като за това уведоми
Службата по вписвания за заличаване от регистър БУЛСТАТ, ТД на НАП и други
административни служби, за които промяната в данъчния регистър е от значение.
4. Възлага на кмета последващите законови действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно встъпване в дълг чрез издаване
Запис на заповед от кмета на община Крушари в полза на Държавен фонд „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
08/313/00012/20.06.2011 г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Изграждане на
посетителски център „Добруджански край” в община Крушари, сключен между община
Крушари и ДФ „Земеделие” - РА.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т. 10 и т.
24 и чл.27 ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация,чл. 11 ал. 6 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на
туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г., чл. 56 § 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за
отпускане на финансова помощ № 08/313/00012 от 20.06.2011 г. по мярка 313 за
Проект Изграждане на посетителски център „Добруджански край” Община Крушари,
сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, индентификационен номер по ДДС № BG 121100421,
предстявляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, с поименно
гласуване, 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 дава съгласие Община Крушари да встъпи в
дълг чрез запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” - РА в размер на 70 400
/седемдесет хиляди и четиристотин/лв., представляващи 110% от стойността на
авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ 08/313/00012/ от
20.06.2011г. по Проект „Изграждане на посетителски център „Добруджански край”
община Крушари”, сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие” - РА.
2. На основание чл.11, ал.6 от Наредба №32/12.09.08 г. определя срок на
валидност на встъпването в дълг 30 месеца от началото на изпълнение на проекта,
финансиран от ДФ „Земеделие” съгласно договор за отпускане на финансова помощ №
08/313/00012/ от 20.06.2011г.

3. Упълномощава кмета на Община Крушари да подпише запис на заповед без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ„Земеделие” - РА в
размер на 70 400 лв. /седемдесет хиляди и четиристотин/ за обезпечаване на 110% от
авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 08/313/00012/ от
20.06.2011г.по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Проект
„Изграждане на посетителски център „Добруджански край” в Община Крушари“,
сключен между Община Крушари и ДФ“Земеделие” - РА.
4. Възлага на Кмета на Общината да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № № 08/313/00012/ от 20.06.2011г. и да
ги представи пред ДФ “Земеделие” - РА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно отдаване под наем на 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация,
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 26.08.2011 г. от Петър Игнатов Петров, с поименно
гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване на 8,958 дка торище с.Крушари, представляващи
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 20.04.2006г. за срок от 5 (пет) години.
2. Общинския съвет определя начална тръжна месечна наемна цена от 9,00 лв.
(8,958дка х 12,00лв.=107,50лв. годишна наемна цена; 107,50лв. : 12 месеца=8,96лв.
месечна наемна цена).
3. 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/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно даване разрешение от финансиращия
орган за осигуряване на допълнителни средства за опезпечаване на учебния процес
при формиране на слети паралелки от I до XII клас с не по-малко от 10 ученика в клас
в училищата ОУ „Васил Левски” с. Коритен, ОУ „Васил Левски” с. Телериг, ОУ „Отец
Паисий” с. Лозенец и СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната 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

8 / 84

1.Общинският съвет с.Крушари
дава съгласие да се осигурят
допълнителни средства за слети паралелки от І до ХІІ клас, с не по-малко от 10
ученика за обезпечаване на учебния процес, извън определените от единни разходни
стандарти за съответната дейност за учебната 2011/2012 година, както следва:
ОУ „В. Левски” с. Коритен – слети паралелки
І – ІІІ клас – 13 ученика
ІІ - ІV клас – 12 ученика
V - VІІ клас – 11 ученика
VІ – VІІI клас – 10 ученика
ОУ „В. Левски” с. Телериг – слети паралелки
І - ІІ клас – 10 ученика
ІІІ - ІV клас – 10 ученика
V - VІ клас – 11 ученика
VІІ - VІІІ клас – 14 ученика
ОУ „О. Паисий” с. Лозенец – слети паралелки
ІІІ – ІV клас - 11 ученика
V – VІІІ клас – 17 ученика
VІ – VІІ клас – 16 ученика

СОУ „Хр. Смирненски” с. Крушари
VІІІ клас – 16 ученика
ХІ клас – 16 ученика
ХІІ клас – 15 ученика
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно готовността на училищата и детските
градини в общината за откриване на учебната 2011/2012
година.
След направените изказвания и предложения на основание 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

8 / 85

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно
готовността на училищата и детските градини в общината за откриване на учебната
2011/2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно изпълнение на Програмата на община
Крушари за образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства –роми.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 24 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

8 / 86

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно изпълнение на
Програмата на община Крушари за образователната интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства – роми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Приемане План за развитие на системата на образованието
в община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание 21 ал.1 т 12 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

8 / 87

1. Общинският съвет с. Крушари приема Плана за развитие на системата на
образованието в община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2011 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА „ДРУГИ” ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Протестна декларация от жителите на община Крушари относно
проучването и добива на шистов газ в Североизточна България и
в частност в община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание 21 ал. 2 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

8 / 88

1. Общинският съвет с. Крушари се присъединява към Протестната декларация
на жителите на община Крушари относно проучването и добива на шистов газ в
Североизточна България и в частност в община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

