ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане План за работата на
Общински съвет с. Крушари, област Добрич за 2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 63 ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация 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

№ 15/ 136

1. Общинският съвет с. Крушари приема Плана за работата на Общински
съвет с. Крушари, област Добрич за 2013 година.
2. Общинският съвет приема във всяко заседание да се включи информация
за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ДОБРИЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Календарен график за
провеждане заседанията на Общинския съвет с. Крушари
през 2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 63 ал. 2 от
Правилника 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

№ 15 / 137

1. Общинският съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане
заседанията на Общинския съвет с. Крушари през 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на бюджетните кредити на
общината по бюджет 2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, с
поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 15 / 138

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета в
приходната му част с 36100 лева и в разходната част с 36100 лева.

2. Общинският съвет одобрява промяната на бюджета на община Крушари на
дейност 311 Целодневни детски градини – 11100 лева и на дейност 546 Дом за деца
- 25000 лева.
3. Общинският съвет
възлага
на кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета за 2012 година по пълна бюджетна
класификация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно определяне размера на такса
отпадъци за 2013 година.

битови

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 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

№ 15 / 139

I. Общинският съвет с. Крушари одобрява план-сметка на разходите за
дейност ”Чистота” в размер на 127819 лева, покривани от постъпленията за такса
битови отпадъци в община Крушари за 2013 година.
ІІ.Общинският съвет определя такса битови отпадъци за 2013 година в
селата:Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор Бакалово, Загорци,
Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново,
Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци и Телериг,както следва

1. За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия в
размер на 2 промила върху данъчната оценка, от които:
а/ за закупуване, ремонт и поддържане на съдове за съхранение на битови
отпадъци – 0,2 промила;
б/ за обезвреждане на битови отпадъци - 0,3 промила
в/ за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,2 промила;
г/ за поддържане чистотата на териториите за общественно ползване 0,3
промила.
2. За нежилищните имоти такса битови отпадъци в размер на 5 промила
върху данъчната оценка, от които:
а/за сметосъбиране и сметоизвозване – 4 промила ;
б/за обезвреждане на битови отпадъци - 0,3 промила ;
в/за поддържане чистота на териториите за общественно ползване -0,7
промила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на казан с. Земенци,
находящ се в парцел I с пл. № 22 в кв. 8 по плана на
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. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 ал. 1 от
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 15 / 140

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна
общинска собственост „Казан с.Земенци”, представляващ полумасивна сграда със
застроена площ от 18,62 кв.м. състояща се от една стая, находяща се в държавно
дворно място УПИ І с пл.№22 в кв.8 по плана на с.Земенци, актуван с АОС
№41/16.06.1999 г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 510.00лв.,
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 от 600.00 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно промяна от публична в частна
общинска собственост на поземлен имот № 057012 – овощна
градина по КВС на с. Телериг.
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. 6 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 3 ал. 2 от
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 11
гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 15 / 141

1. Общинският съвет с. Крушари променя общински недвижим имот поземлен имот №057012 с площ от 58,494 дка с начин на трайно ползване-овощна
градина, VІ категория по КВС на с.Телериг от публична в частна общинска
собственост.
2. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия,
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за изготвените и приети проекти и усвоени
средства по програми на Европейските фондове през 2012
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 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 15 / 142

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за
изготвените и приети проекти и усвоени средства по програми на Европейските
фондове през 2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проекти за изменение
на ПУП-ПЗ за ПИ №029142 и 029143 (образувани от имот №029132); ПИ 029148 и
029149 (образувани от имот №029133); ПИ 029152 и 029153 (образувани от имот
№029134); ПИ 029146 и 029147 (образувани от имот №029135); ПИ 029144 и 029145
(образувани от имот №029128); ПИ 029150 и 029151 (образувани от имот №029130);
ПИ 036094 и 036095 (образувани от имот №036092); ПИ 028022 и 028023
(образувани от имот №028019) в землището на с. Добрин за промяна на заетите
площи за фундаменти, обслужващи площадки и пътища без промяна на
предназначението им и Одобряване на проекти за ПУП-ПЗ за ПИ №025086; ПИ
№028020 и ПИ №028017 в землището на с. Добрин за промяна на
предназначението им от „ниви” в имоти за „Изграждане на ветрогенераторен парк”.
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. 129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 15 / 143

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проекти за изменение на ПУП-ПЗ в
землището на с. Добрин, както следва:

1.1 На ПИ №029142 и ПИ №029143 (образувани от ПИ №029132);
Площта с променено предназначение за „производство и пренос на ел. енергия”
остава 600кв.м. /за площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ
път 188 кв.м./; площ за временно ползване 1646 кв.м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на
кулата 165м.
1.2 На ПИ №029148 и ПИ №029149 (образувани от ПИ №029133);
Площта с променено предназначение за „производство и пренос на ел. енергия”
остава 600кв.м. /за площадка за изграждане на фундамент 450 кв.м. и обслужващ
път 150 кв.м./; площ за временно ползване 1450 кв.м; технически параметри на

ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на
кулата 165м.
1.3 На ПИ №029152 и ПИ №029153 (образувани от ПИ №029134);
Площта с променено предназначение за „производство и пренос на ел. енергия”
остава 600кв.м. /за площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ
път 188 кв.м./; площ за временно ползване 1518 кв.м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на
кулата 165м.
1.4 На ПИ №029146 и ПИ №029147 (образувани от ПИ №029135);
Площта с променено предназначение за „производство и пренос на ел. енергия”
остава 600кв.м. /за площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ
път 188 кв.м./; площ за временно ползване 1559 кв.м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на
кулата 165м.
1.5 На ПИ №029144 и ПИ №029145 (образувани от ПИ №029128);
Площта с променено предназначение за „производство и пренос на ел. енергия”
остава 600кв.м. /за площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ
път 188 кв.м./; площ за временно ползване 1647 кв.м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на
кулата 165м.
1.6 На ПИ №029150 и ПИ №029151 (образувани от ПИ №029130);
Площта с променено предназначение за „производство и пренос на ел. енергия”
остава 600кв.м. /за площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ
път 188 кв.м./; площ за временно ползване 1598 кв.м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на
кулата 165м.
1.7 На ПИ №036094 и ПИ №036095 (образувани от ПИ №036092);
Площта с променено предназначение за „производство и пренос на ел. енергия”
остава 600кв.м. /за площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ
път 188 кв.м./; площ за временно ползване 1514 кв.м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на
кулата 165м.
1.8 На ПИ №028022 и ПИ №028023 (образувани от ПИ №028019).
Площта с променено предназначение за „производство и пренос на ел. енергия”
остава 600кв.м. /за площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ
път 188 кв.м./; площ за временно ползване 1524 кв.м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на
кулата 165м.

2. Общинският съвет одобрява проекти за ПУП-ПЗ в землището на с. Добрин за
промяна на предназначението им от „нива” в имот за „Изграждане на ветрови
генератор” както следва:
2.1ПУП-ПЗ за ПИ №025086 с площ за промяна на предназначението 488кв.м. /за
площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ път 76 кв.м./; площ за
временно ползване 1534 кв.м; технически параметри на ветрови генератор с
диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на кулата 165м.

2.2ПУП-ПЗ за ПИ №028020 с площ за промяна на предназначението 630кв.м. /за
площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ път 218 кв.м./; площ
за временно ползване 1425 кв.м; технически параметри на ветрови генератор с
диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на кулата 165м.

2.3ПУП-ПЗ за ПИ №028017 с площ за промяна на предназначението 775кв.м. /за
площадка за изграждане на фундамент 412 кв.м. и обслужващ път 363 кв.м./; площ
за временно ползване 1426 кв.м; технически параметри на ветрови генератор с
диаметър на ротора 93,4 м., мощност до 2 MW и височина на кулата 165м.
3. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
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/Гинка Русева/

ДОБРИЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община Крушари през
2013 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 26а ал. 1 и ал.
2 от Закона за народните читалища 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

№ 15 / 144

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Крушари през 2013 година.
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9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на
етническите малцинства в община Крушари през 2012 година.
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 13, от тях с 10 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали
се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 15 / 145

1. Общинският съвет
с. Крушари
приема отчета за изпълнение на
Програмата за развитие на етническите малцинства в община Крушари през 2012
година.
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E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2012 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно откриване на „Пенсионерски клуб”
с. Лозенец.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 5 ал. 4 от
Наредба № 2 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и
инвалидите 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 дава
„Пенсионерски клуб” с. Лозенец, община Крушари.

съгласие

за

откриване
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