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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно изменение на Наредба № 1 за
осигуряване на обществени ред, поддържането и
опазването на общинската собственост и околната среда в
община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и чл.
27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 79 от АПК, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против”
и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари изменя разпоредбата на ал.6 и 7 от чл. 22
на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването
на общинската собственост и околната среда в община Крушари, както следва:
Ал.6 При нарушение на разпоредбите на ал.1 и ал.2 на виновните лица се
налага наказание глоба в размер до 5000 лева, а за едноличните търговци и
юридически лица-имуществена санкция в размер до 50 000 лева.
Ал.7 При повторно извършено нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица
се налага освен предвиденото в ал. 6 наказание и временно лишаване от право да
упражнява определена професия или длъжност.

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно поемане на ангажимент за
осигуряване на съфинансиране за изготвяне на Общ
устройствен план, включващ всички населени места и
землища на територията на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.11
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.124 ал.1 от Закона за устройство на територията и Споразумение
№ РД-02-30-98 от 13.05.2016 г., общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0
“против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари поема ангажимент за осигуряване на
средства в размер на 20% от стойността на сключения договор с предназначение:
“Съфинансиране на Изготвянето на проект за Общ устройствен план, включващ
всички населени места и землища от община Крушари и екологична оценка към
него“.
2. Средствата по т.1, представляващи 20% от стойността на договора,
подписан в резултат на проведената процедура по ЗОП с Възложител община
Крушари да бъдат осигурени от бюджета на община Крушари за 2017 година.
3. Възлага на кмета на община Крушари да проведе всички последващи
процедури.

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно даване на мандат за
представляване на Община Крушари на извънредното
заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и К в
обособена територия, обслужвана от „В и К“
ООД
гр. Добрич на 21.09.2016 година от 10.00 часа.

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.15
и ал.2 и чл. 27 ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 198е ал.3 и ал.5 от Закона за водите, с поименно гласуване
общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 10 / 94
1. Общинският съвет с. Крушари дава мандат на Добри Стоянов Стефанов –
Кмет на Община Крушари да представлява Община Крушари в извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Добрич, насрочено на 21.09.2016 година от 10:00 ч. в
Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич и го упълномощава да
гласува както следва:
1.1. По първа точка от дневния ред
- „за“.
1.2. По втора точка от дневния ред
- „за“.
1.3. По трета точка от дневния ред
- „да гласува съобразно
вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на Община
Крушари“.
2. Общинският съвет определя Видин Фиданов Каракашев–зам. кмет на
община Крушари за представител на общината в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК, при невъзможност на Кмета на Община Крушари да участва
лично в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като
го упълномощава да гласува «за» приемане на посочените решения.
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно изменение и допълнение на
Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 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 чл. 6 ал. 2 т.2
от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване, общ брой гласували
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 95

І. Общинският съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016
година:
1. В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят точка 3, точка 4 и точка 5,
както следва :
№
Описание на имота
АОС №
Кв./парцел
Площ
Данъчна
по
оценка
ред
Дяково
3
Урегулиран поземлен имот 2165/16.02.2015г. Кв.46,УПИ
2600м2 5179,20
с.Добрин
VІІ-403
лв.
4
Урегулиран поземлен имот 2166/16.02.2015г. Кв.46,УПИ
2600м2 5179,20
с.Добрин
VІІІ-398
лв.
5
Урегулиран поземлен имот 2167/16.02.2015г. Кв.46,УПИ
2600м2 5179,20
с.Добрин
ІХ-395
лв.
ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост.
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на УПИ VІІ-403, УПИ VІІІ-398 и
УПИ ІХ-395 в кв.46 по плана на с.Добрин.

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 на Общинския съвет и заявление с вх.№ ОС-12-3951 от 27.07.2016г.
от Теодор Иванов Тодоров, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с
11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”, 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 урегулиран поземлен имот VІІ-403 в кв.46 по плана на
с.Добрин с площ от 2600 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №2165 от
16.02.2015г.
2. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 6500,00 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 за имота от 6500,00 лв.
3. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот VІІІ-398 в кв.46 по плана на
с.Добрин с площ от 2600 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №2166 от
16.02.2015г.
4. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 6500,00 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 за имота от 6500,00 лв.
5. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот ІХ-395 в кв.46 по плана на
с.Добрин с площ от 2600 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №2167 от
16.02.2015г.

6. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 6500,00 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 за имота от 6500,00 лв.
7. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и сключи
договор със спечелилия кандидат.

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно промяна начина на трайно ползване
(НТП) на поземлен имот №273506 по КВС на 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. 78а ал.1 от Правиника за прилагане на закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и чл. 6 ал.1 от Закона за общинската
собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна
начина на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „нива” на поземлен имот,
както следва:
- Поземлен имот №273506 с площ от 5,489 дка по картата на възстановена
собственост (КВС) на с.Александрия, V категория актуван с акт за публична
общинска собственост №1143 от 03.11.2010г.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна
начина на трайно ползване на имотите 2 (две) години, считано от датата на
влизане в сила на настоящото решение.
3. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна предназначението
на поземлен имот №273506 по картата на възстановена собственост (КВС) на
с.Александрия от публична в частна общинска собственост, след промяна на
начина на трайно ползване на имотите.
4. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно учредяване право на прокарване на
подземно кабелно трасе на базова станция №4597 в
с.Крушари през общински имот.
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. 193 ал.6 от Закона за устройство на територията и заявление с
вх. № ОС-12-7895/2/ от 08.08.2016г. от „Теленор България“ ЕАД, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за учредяване възмездно
право на прокарване на подземно кабелно трасе през общински имот с
идентификатор 40097.11.156 с площ от 6,392 дка с начин на трайно ползване
„полски път” по кадастралната карта на с.Крушари за ел.захранване на базова
станция №4597, находяща се в имот с идентификатор 40097.11.3 по кадастралната
карта на с.Крушари в полза на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283 със
седалище и адрес гр.София,СО-район Младост, ж.к.”Младост 4”, Бизнес парк
София, сграда №6.
2. Възлага на кмета на община Крушари последващите, съгласно закона
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне под наем на полски
пътища собственост на Община Крушари за стопанската
2016/2017 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.1 от Закона за общинската собственост, чл.37в, ал.4,
ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
писмо с вх.№РД-05-4571/31.03.2016г. на директора на Областна дирекция
„Земеделие” гр.Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11
гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 99

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се предоставят под наем
полски пътища и отводнителни канали на територията на Община Крушари, за срок
от една година на участниците в споразуменията по чл.37в от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016/2017 г., по
цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище.
2. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява
достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през
настоящата и следващата стопанска година.
3. Възлага на Кмета на общината последващи 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община
Крушари да кандидатства с проект „Рехабилитация на водопроводи в населени
места от община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г.за прилагане на
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.”
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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 100

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от
община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.”

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно съответствие на проект
„Рехабилитация на водопроводи в населени места от
община Крушари“ с приоритетите на Общински план за
развитие на община Крушари 2014-2020г.

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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 10 / 101
1. Общински съвет Крушари удостоверява, че дейностите, включени в проект
„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“ по
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.” съответстват на Стратегическа цел 2 „Създаване на
поминък на територията“, Приоритет 5: Подкрепа за устойчиво развитие
(свързаност и зелена икономика), Специфична цел 2 „Балансирана и ефективна
селищна мрежа“, Мярка 4 „Доизграждане и развитие на техническата
инфраструктура за балансирано развитие на населените места“, тире четвърто
„доизграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи с цел намаляване
загубите от течове и аварии“ от Общински план за развитие на община Крушари
2014-2020г.
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари
да кандидатства с проект „Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/
Телериг – Александрия /III-293/ от км 0+000 до км 9+220” по реда на Наредба №12
от 25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 102

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект „Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/ Телериг
– Александрия /III-293/ от км 0+000 до км 9+220” по реда на Наредба №12 от
25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Докладна
записка
относно
съответствие
на
проект
„Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/ Телериг – Александрия /III-293/
от км 0+000 до км 9+220” с приоритетите на Общински план за развитие на община
Крушари 2014-2020г.
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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 103

1. Общински съвет Крушари удостоверява, че дейностите, включени в проект
„Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/ Телериг – Александрия /III-293/
от км 0+000 до км 9+220” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” съответстват на
Стратегическа цел 2 „Създаване на поминък на територията“, Приоритет 5:
Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена икономика), Специфична
цел 1 „Подобряване достъпността на общината“, Мярка 1 „Оптимизиране на
транспортния достъп“, тире първо „рехабилитация на пътна мрежа“ от Общински
план за развитие на община Крушари 2014-2020г.

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари
да кандидатства с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в
9 населени места в община Крушари”по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за
прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 104

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в 9
населени места в община Крушари” по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за
прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект “Изграждане на
система за соларно улично осветление в 9 населени места в
община Крушари” с приоритетите на Общински план за развитие
на община Крушари 2014-2020г.
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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 105

1. Общински съвет Крушари удостоверява, че дейностите, включени в
проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в 9 населени места
в община Крушари” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.” съответстват на Стратегическа цел 2
„Създаване на поминък на територията“, Приоритет 5: Подкрепа за устойчиво
развитие (свързаност и зелена икономика), Специфична цел 2 „Балансирана и
ефективна селищна мрежа“, Мярка 4 „Доизграждане и развитие на техническата
инфраструктура за балансирано развитие на населените места“, тире трето
„осъвременяване и изграждане на улично осветление в населените места“ от
Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.09.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие за издаване на
запис на заповед от кмета на община Крушари в полза на Министерство на труда и
социалната политика, в качеството му на Управляващ орган обезпечаващ авансово
плащане по Договор BG05M9OP001-2.004-0066-С01, чрез директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” , приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване”,
процедура BG05M9OP001-2-004 “Услуги за ранно
детско развитие” за изпълнение на проект „Подкрепено детско развитие”, сключен
между Община Крушари и МТСП, чрез Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти”.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21, ал.1, т.10
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Договор
BG05M9OP001-2.004-0066-С01,
сключен между
Община Крушари
и МТСП, чрез главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос
2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура
BG05M9OP001-2-004 “Услуги за ранно детско развитие”, с поименно гласуване, ,
общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 10 / 106
1. Общински съвет Крушари ОПРАВОМОЩАВА кмета на община Крушари да
подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на Министерство на труда и социалната политика в качеството му на
Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,в
размер на 43 135,20лв. (четиридесет и три хиляди сто тридесет и пет лева и 20ст.)
за обезпечаване на 20% авансово плащане по Договор BG05M9OP001-2.004-0066С01, сключен между Община Крушари и МТСП, чрез главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”, процедура BG05M9OP001-2-004 “Услуги за ранно детско развитие”,
проект „Подкрепено детско развитие”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

