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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.02.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно
остатък от 2014 година.

разпределението на преходния

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.6, чл. 52
и
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”,
0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема разпределението на преходния остатък
от 2014 година в размер на 2276533 лева за
Делегираните от държавата дейности
Общинска администрация
Полиция,вътрешен ред и сигурност
Отбранително-мобилизационна
подготовка,поддъэржане на запаси и
мощности
Ликвидиране
на
последици
от
стихийни бедствия и производствени
аварии
Доброволни формирования
Целодневни детски градини
Общообразователни училища
Здравеопазване
Дневен център за деца с увреждания
Читалища
Спорт за всички
Други служби и дейности по проект
Общообразователни училища –
капиталови средства по
проект,съгласно ПМС 19/2014 г.
ВСИЧКО
За местни дейности
Служби и дейности по поддръжка
,ремонт и изграждане на пътища

2088585 лева
31328
26122

5278

803389
6000
51647
97665
15524
34692
173
1699
47294

967774
2088585
187948 лева
13000

Общинска администрация
Целодневни детски градини
Други дейности по жилищно
строителство
Изграждане,ремонт и поддържане на
улици
ВСИЧКО

86158
10790
18000
60000
187948

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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.02.2015 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на
община Крушари за 2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 52 ал. 1, чл. 21
ал. 1 т. 6 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 94 ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015
година и ПМС № 8 от 16.01.2015 година за изпълнение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 година, с поименно гласуване, общ брой гласували 12,
от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет приема бюджета на община Крушари за 2015 година, както
следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА

6858338

лева
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5042388
лева
Обща субсидия
Преходен остатък от 2014 година
Собствени приходи
1.1.2.Приходи за местни дейности
В това число:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Трансфери за местни дейности
-Обща изравнителна субсидия
За зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътищата
Целева субсидия за капиталови разходи
Целева субсидия за изграждане и основен
ремонт на общински пътища
Преходен остатък от 2014 година
За предоставени трансфери по управление
на отпадъците
ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи:
За делегирани държавни дейности в размер на
от държавни трансфери
от местни приходи

2926352
2088585
27451
1815950
261700
418420
531200
55700
168800
167600
187948
-36018
6858338 лева
5087193 лева
2926352
27451

от преходен остатък
от дофинансиране

2088585
44805

За местни дейности в размер на
1771145 лева
2.Приема бюджета на общината по разходната част в размер ,разпределен по
функции,а именно:
Функции
държавни
Местни
Всичко
Общи държавни служби
504028
739640
1243668
Отбрана и сигурност
913199
12500
925699
Здравеопазване
45988
45988
Образование
2342809
244965
2587774
Социални дейности
1182137
105390
1287527
Жилищно строителство
395730
395730
Почивно дело,култура
99032
36620
135652
Икономически дейности
236300
236300
Всичко
5087193
1771145
6858338
3.Одобрява
разпределението
на
целевата
субсидия
за
капиталови
разходи,включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на
336400 лева. Справка № 10
3.1.ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
336400
ОСНОВЕН РЕМОНТ
336400
Функция Общи държавни служби
117890
Ремонт на сграда общинска собственост кв.33
парцел VІІІ в с.Полковник Дяково
53800
Ремонт битов комбинат с.Коритен
64090
Функция Образование
50910
Изграждане на комбинирана спортна площадка и
парково осветление към ЦДГ Крушари
50910
Функция Икономически дейности
167600
Ремонт на част от общински път DOB1108/ІІІ-293
Паскалево-Свобода/Росеново-Божурово-граница
община /Добричка-Крушари/Лозенец-DOB 2176 от 12
139000
км + 100 до км 13 + 400
Ремонт на част от общински път DOB 3174/ІІІ-2932/
Добрин – Благовец
28600
Всичко целеви капиталови разходи

336400

3.2..Одобрява разпределението на целевите средства от преходен остатък
собствени приходи в размер на 2065850 лева
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция Общи държавни служби
Изготвяне на проект за изменение на ПУП План за
регулация
Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно
пространство на Дом за стари хора с.Добрин,част от
първи етап-Ремонт на сграда
Функция Отбрана и сигурност
Неотложни работи за почистване и укрепване на
дере/отводнителен канал/с.Северняк
Възстановяване на улица в с.Телериг ,част от
общински път DOB 2171/ІІІ-293 и отводнителна канавка

и от

1847910
1847910
76747
24000

52747
803389
616690

Функция Образование
Преустройство на незавършен учебен корпус и салон
за физкултура на училище „Хр.Смирненски” в
с.Крушари и пристройка на плувен басейн/І фаза/
ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция Общи държавни служби
Проучване и проектиране
Пожароизвестителна инсталация на административна
сграда и прилежащите към нея сгради
Функция Образование
Пожароизвестителна инсталация на сградата на
ЦДГ”Щастливо детство”с.Крушари
Функция Жилищно строителство ,БКС и опазване
на околната среда
Основен ремонт на улици
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Функция Общи държавни служби
Закупуване на компютърна техника и периферни
устройства
Функция Жилищно строителство ,БКС и опазване
на околната среда
Закупуване
на
автобусни
спирки
в
селата
Телериг,Загорци и Габер

186699
967774

967774
217940
189940
59150
40000
19150
10790
10790
120000
120000
10000
10000
18000
18000

4.Утвърждава разходите за заплати през 2015 година без училищата,които
прилагат системата на делегираните бюджети.Справка № 6
4.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите”Здравеопазване”Социално осигуряване подпомагане и грижи”,”Почивно
дело,култура,религиозни дейности”/без читалищата/се определя от кмета на общината в
рамките на средствата,определени по стандарти и утвърдените средства.
5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,както следва за:
5.1.Членски внос в размер на 6590 лева .
5.2.Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения-2000
лева
5.3.Субсидии за:
5,3.1 Читалища - 97160 лв.
5.3.2..Субсидии за спорт – 15000 лева
5.3.3. Младежки дейности – 3000 лева
5.4.Приема разчет за разходи в размер на 7000 лева за празника на общината.
5.5.Приема разчет за разходи в размер на 6000 лева за фолклорен събор Текето.
5.6.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
представянето и отчитането на целевите средства по т,5.1- 5.5
6.Приема следните лимити за разходи:
6.1.Социално-битови в размер на 3% от средствата за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 9000 лева.
6.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет в
размер на 4000 лева
7.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на
транспортни разноски. Справка № 14 и 15

7.1.За пътуване в границите на населеното място,в съответствие с характера на
трудовата дейност.
7.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от
Европейския съюз в размер на 6994583 лева Справка № 16 и 17
9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по
програми на Европейския съюз през 2015 г.по договори за безвъзмездна помощ.
10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2015 година и прогнозни показатели за периода 2016 г. и 2017 г. по
приходите,помощите,даренията,бюджетните взаимоотношения и финансирането.
Справка № 18
11.Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет – няма и
второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2015 година. Справка № 19
12.Определя максимален размер на дълга ,както следва:
12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в размер на 0
лева.
12.2.Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2015 година в
размер на 0 лева
12.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на 2015 година в размер на 0 лева.
12.4. Намеренията за поемане на нов общински дълг по чл.13 от ЗОД през 2015
година 0 лева.
13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи,които
могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 5%.
14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат
да бъдат поети през 2015 година в размер на 15 процента.
15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1.В частта на делегираните от държавата дейности-между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност,с изключение на дейностите на
делегиран бюджет,при условие,че не се нарушават стандартите на делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2.В частта на местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на
една дейност,или от една дейност в друга,без да изменя общия размер на разходите.
15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи.
16.Възлага на кмета:
16.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.2.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
.16.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните
разходи.
16.5.Да включва информацията по чл.125 ал.4 от Закона за публичните финанси в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6..Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти,в съответствие с изискванията на съответния
Управляващ орган и на Министерството на финансите.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от
ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със средства
от Европейския съюз и по други международни програми,включително и на
бюджетни организации,чийто бюджет е част от общинския бюджет.

17.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на погасяване
на заемите,в съответствие с условията на финансиращата програма,но не по-късно от
края на 2015 година.
17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от Закона за
публични финанси.
17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от Закона за публичните финанси.
17.4.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми ,кметът на общината внася предложение
за
предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18.Упълномощава кмета:
18.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори,по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
18.2..Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на
бюджета.Справка № 20.

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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.02.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно отмяна на Решение № 16/172 от
заседание на Общински съвет-Крушари на 16.12.2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т. 23 и
чл. 27 ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36в ал.1
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ брой
гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение 16/172 от заседание на Общински
съвет – Крушари от 16.12.2014 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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.02.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно закриване на услуга в общността
„Дневен център за деца с увреждания“.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т. 23 и
чл. 27 ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36в ал.3
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ брой
гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 2 / 16

1. Общинският съвет с. Крушари предлага закриване на услугата
„Дневен център за деца с увреждания” - с.Крушари, считано от 31.03.2015г.

в общността

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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.02.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна във вида на предоставяната
услуга в общността „Дневен център за деца с увреждания“ в
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ .
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т. 23 и
чл. 27 ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36в ал.2
и ал. 3 т.1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и
0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 2 /17

1. Общинският съвет с. Крушари предлага да бъде разкрита нова социална услуга
в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” - с.Крушари, като делегирана
държавна дейност, с капацитет 40 места и численост на персонала 9 души, считано от
01.04.2015г.
2. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да предприеме необходимите
законови действия за разкриването на Център за социална рехабилитация и интеграция –
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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.02.2015 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна в капацитета на Дом за деца
с умствена изостаналост с. Крушари .
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т. 23 и
чл. 27 ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36в ал.2
и ал. 3 т.1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и
0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари променя капацитета на Дом за деца с умствена
изостаналост – с.Крушари от 100 на 70 места, считано от 01.04.2015г.
2. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да предприеме
необходимите законови действия, последващи влизането на решението в сила.

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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.02.2015 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно промяна предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди за обект
„Отводнителен канал” на територията на землище с.Северняк .

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.25, ал.3, т.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл.6, ал.2 и ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 и ал.4 от
Наредба №8 на ОбС-Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях със
12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 2 / 19

І. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се променят от частна в
публична общинска собственост засегнатите части от следните имоти :
1.Поземлен имот №000052–пустееща необработваема земя, Х категория с площ
16,744дка, частна общинска собственост със засегната част от 4737,92 кв.м.
2.Поземлен имот №118046-друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 0,652дка, частна общинска собственост със засегната част от 36,09 кв.м.
3.Поземлен имот №118059–друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 2,730дка, частна общинска собственост със засегната част от 1125,77 кв.м.
4.Поземлен имот №118060–нива, ІV категория с площ 0,542дка, частна общинска
собственост (Училище с.Северняк) със засегната част от 77,46 кв.м.
5.Поземлен имот №118084–друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 0,669дка, частна общинска собственост със засегната част от 20,27 кв.м.
6.Поземлен имот №122106– друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 1,964 дка,частна общинска собственост със засегната част от 100,52 кв.м.
7.Поземлен имот №122122– друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 1,817дка, частна общинска собственост със засегната част от 486,37 кв.м.
8.Поземлен имот №122123– друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 0,957 дка, частна общинска собственост със засегната част от 240,74 кв.м.
ІІ. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие да се промени
предназначението на части от засегнатите от изготвения ПУП-ПП земеделски имоти в
землището на с. Северняк в „Отводнителен канал“, както следва :
1.Поземлен имот №000034–пасище,мера, VІ категория с площ 38,043дка,
публична общинска собственост със засегната част от 7587,82 кв.м.
2.Поземлен имот №000035–пасище,мера, ІІІ категория с площ 22,214дка,
публична общинска собственост със засегната част от 155,60 кв.м.
3.Поземлен имот №000046–пасище,мера, VІ и Х категория с площ 190,809дка,
публична общинска собственост със засегната част от 4453,54 кв.м.

4.Поземлен имот №000052–пустееща необработваема земя, Х категория с площ
16,744дка, частна общинска собственост със засегната част от 4737,92 кв.м.
5.Поземлен имот №118046-друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 0,652дка, частна общинска собственост със засегната част от 36,09 кв.м.
6.Поземлен имот №118059–друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 2,730дка, частна общинска собственост със засегната част от 1125,77 кв.м.
7.Поземлен имот №118060–нива, ІV категория с площ 0,542дка, частна общинска
собственост (Училище с.Северняк) със засегната част от 77,46 кв.м.
8.Поземлен имот №118084–друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 0,669дка, частна общинска собственост със засегната част от 20,27 кв.м.
9.Поземлен имот №118501–пасище,мера, ІV категория с площ 7,472дка,
публична общинска собственост със засегната част от 1593,67 кв.м.
10.Поземлен имот №118502–пасище,мера, ІV категория с площ 12,335дка,
публична общинска собственост със засегната част от 2404,06 кв.м.
11.Поземлен имот №122106–друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 1,964 дка,частна общинска собственост със засегната част от 100,52 кв.м.
12.Поземлен имот №122122–друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 1,817дка, частна общинска собственост със засегната част от 486,37 кв.м.
13.Поземлен имот №122123–друга селскостопанска територия, ІV категория с
площ 0,957 дка, частна общинска собственост със засегната част от 240,74 кв.м.
ІІI. Съгласието се дава до окончателното приключване на процедурите
предвидени по закон, но не повече от три години.
ІV. Да се проведат процедури по Закона за общинската собственост във връзка с
чл.205 от Закона за устройство на територията за отчуждаване и обезщетение за
засегнатите от ПУП-ПП частни земеделски имоти след завършването на процедурите по
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ по промяна предназначението им.
V. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се измени действащия
регулационен план на с.Северняк, общ.Крушари, като това е свързано с промяна на
североизточните граници на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв.10
и създаване на нови УПИ I в кв.21 с отреждане за „отводнителен канал и озеленяване"
и УПИ XIV в кв.10 с отреждане за „отводнителен канал". При промяна границите на УПИ
I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII се образуват нови УПИ, означени с
номера VIII, IX, Х, XI, XII и XIII с предназначение и площи, съгласно ПУП-ПП.
Съгласието се отнася за следните общински имоти: УПИ I, УПИ III, УПИ IV и УПИ VII
в кв.10 по плана на с.Северняк.
VI. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се извърши делба на
описаните в т.І и т.ІV имоти, собственост на община Крушари и се изготвят нови актове
за общинска собственост, като се извършат законосъобразните процедури по
издаването и регистрацията им от компетентните органи.
VІI. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши последващите законови
действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

