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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане План за работата на
Общински съвет
с . Крушари, област Добрич за 2014
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 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

№ 13 / 173

1. Общинският съвет с. Крушари приема План за работата на Общински
съвет с. Крушари, област Добрич за 2014 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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Календарен график
за провеждане заседанията на Общинския съвет
с. Крушари през 2014 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 администраця 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

№ 13 / 174

1. Общинският съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане
на своите заседания през 2014 година, съгласно Приложение № 1.

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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община
Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и
ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 11 гласа
“за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 175

1.Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение и допълнение в
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на теритотията на община Крушари, в следните текстове:
1. В чл.34, ал.3, т. 23 текстът „30.00 лева за стая на ден” се заменя с текста
„40.00 лева за стая на ден” .
2. В чл.34, ал. 3 се създава т. 39 със следното съдържание:
a) Ползване на зала на Домашен социален патронаж за весели ритуали50,00 лв. на ден;
б) Ползване на зала на Домашен социален патронаж за тъжни ритуали –
30,00 лв. на ден
3. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите
съгласно закона действия.

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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община
Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и
ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 176

I. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения в
Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Крушари, както следва:

1. В чл.18, ал.1 се добавя „или ако имотът не се ползва през цялата година и
е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на
предходната година при служителите в звено „ Местни данъци и такси” при
дирекция РРХД в община Крушари”;
2. Отпада чл. 18, ал. 2 с текст „Сметосъбиране и сметоизвозване за имотите,
които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това при
служителите в звено „ Местни данъци и такси” при дирекция РРХД в община
Крушари от собственика или ползвателя до края на месец ноември на предходната
година”;
3. Създава се нов чл. 18а с текст: „ Не се събира такса за битови отпадъци за
услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се
извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в
страната.”
4. В Допълнителни разпоредби §2 се създават т. 5 и т. 6:
5. „Храм или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване на
публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на
изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за
устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.
6. „Манастир” като обект е свещено място с храм и други здания,
предназначен за жилище на монаси и монахини, които с обетите си за целомъдрие,
аскетизъм и послушание са се посветили на уединен благочестив живот и

упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и
духовна подкрепа.”
5. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите
съгласно закона действия.

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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на
Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и
ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 177

I.Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения в
Наредба №12 за определянето размера на местните данъци на територията на
община Крушари, в следните текстове:
1. Чл. 45, ал. 1 с текст „За превозните средства с мощност на двигателя до 74
kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50
на сто намаление.” се заменя с текста „За превозните средства с мощност на
двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства
и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6”
и „EEV”, данъкът се заплаща с намаление от 30 на сто.”

2. Създава се нова ал. 2 с текст „За превозните средства с мощност на
двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3”
и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на
„Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление.”
3. Досегашната ал. 2 с текст „За автобусите, товарните автомобили,
влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели",
съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по
чл. 55, ал. 5, 6 ,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление” става ал. 3 и се изменя
така „За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и ‘Евро 4”,
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро
6” и „EEV” – с 50 на сто намаление, от определение по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Създава се нова ал. 5 с текст „Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”,
„Евро 5”, „Евро 6” и „EEV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от
който е видно съответствието на превозното средство с определената от
производителя екологична категория.”
6. Създава се нов & 8 с текст „чл.7, ал.4 влиза в сила от 01.01.2014 г.”

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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на бюджетните кредити
на общината по бюджет 2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
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 13, от тях с 12 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал
се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 178

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на
община Крушари в приходната му част с 80000 лева,в това число на § 21 Данък
върху недвижимите имоти с 5000 лева, на § 25 Данък при придобиване по
възмезден начин с 8000 лева, на § 42 Приходи от наем земя с 60000 лева, на § 55
Придобиване на ДМА с 7000 лева и в разходната част с 80000 лева.

2. Общинския съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджетните кредити
на делегираните от държавата дейност на Дом за деца с 48000 лева и Дом за стари
хора с 23000 лева като дофинансиране.

3. Общинския съвет с. Крушари възлага на кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета на общината за 2013 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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне размера на такса битови
отпадъци за 2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и
ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 179

І. Общинският съвет с. Крушари одобрява план-сметка на разходите за
дейност”Чистота” в размер на 98200 лева,покривани от постъпленията за такса
битови отпадъци в община Крушари за 2014 година.
ІІ. Общинският съвет с. Крушари определя такса битови отпадъци за 2014
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:
* за закупуване,ремонт и поддържане на съдове за съхранение на битови
отпадъци – 0,2 промила;
* за обезвреждане на битови отпадъци - 0,3 промила;
* за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,2 промила;
* 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 :
* за сметосъбиране и сметоизвозване – 4 промила ;

* за обезвреждане на битови отпадъци - 0,3 промила ;
* 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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно
право на ползване върху Аптека 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, във връзка с чл. 39 ал. 4 и ал. 5 от Закона за
общинската собственост и чл. 68 ал. 1 т. 2 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно
гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 12 гласа “за”, “против” няма и 1
“въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 180

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на ползване за срок от 10 (десет) години върху Аптека с.Крушари,
представляваща самостоятелен обект със застроена площ от 105,35 кв.м., състоящ
се от зала, два склада, коридор и две сервизни помещения с идентификатор
40097.501.563.3.11 в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор
40097.501.563 по КК на с.Крушари на „Сема-63” ЕООД с ЕИК 202847050 със
седалище и адрес на управление гр.Добрич-9300, бул.”25 септември” №25, вх.В,
ет.4, ап.10 с цел разкриване на дрогерия.
2. Възлага на кмета последващи законови действия.

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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно изготвени проекти и усвоени средства
от програми на Европейските фондове през 2013 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

№ 13 / 181

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията
относно изготвени проекти и усвоени средства от програми на Европейските
фондове 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 № 13

ОТНОСНО:

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Докладна записка относно съответствие на проект
«Подобряване на материалната база на Домашен социален
патронаж чрез закупуване на един автомобил за разнос на
готова храна в с. Крушари и селата, в които се предоставя
услугата» с приоритетите на Общинския план за развитие за
периода 2007-2013 година на община 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 13, от тях с 13 гласа “за”, против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 182

1. Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект „Подобряване на
материалната база на Домашен социален патронаж чрез закупуване на един
автомобил за разнос на готова храна в с.Крушари и селата, в които се предоставя
услугата” по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от Стратегията за местно развитие на територията на Тервел – Крушари за
периода 2012 - 2013 (2015) година, отговаря на Приоритет 5 „Укрепване на
човешкия капитал и подобряване качеството на живот”, Специфична цел 5
„Създаване на условия за предоставяне на качествени социални услуги, даващи
възможност за преодоляване на социалното изключване, социалната изолация и
повишаване благосъстоянието на уязвими социални групи“, Мярка 4 „Грижа за
старите хора за по-добър и достоен живот“ от Общинския план за развитие на
община Крушари 2007-2013г.
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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:Докладна
записка
относно
съответствие
на
проект
„Паркоустройство и благоустройство на част от ПИ № 043003 в
землището на с. Александрия” с приоритетите на Общинския
план за развитие за периода 2007-2013 година на община
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 13, от тях с 13 гласа “за”, против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 183

1. Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект „Паркоустройство и
благоустройство на част от ПИ 043003 в землището на с.Александрия“ по Мярка
313 ”Насърчаване на туристическите дейности”от Стратегията за местно развитие
на територията на Тервел – Крушари за периода 2012 – 2015 година”, отговаря на
Приоритет 1 „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и
подобряване качествата на околната среда”, Специфична цел 3 „Подобряване
качествата на околната среда“, Мярка 3 „Изграждане и поддържане на мрежа от
защитени обекти, защитени територии и символи на културно-историческото ни
наследство, провеждане на активна информационна кампания за стойността и
качеството на природата“, - „Изграждане на екотуристическа инфраструктура.
Направа на екопътеки, детски площадки, места за палене на огън, биваци и др.
съоръжения с цел опазване на биологичното разнообразие“ от Общинския план за
развитие на община Крушари 2007-2013г.
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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Светлина1945” с. Пол.Дяково, община Крушари” с приоритетите на
Общинския план за развитие за периода 2007-2013 година на
община 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 13, от тях с 13 гласа “за”, против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 13 / 184

1. Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Светлина – 1945“ с.Полк.
Дяково, община Крушари” по Мярка 321 “Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на територията
на Тервел – Крушари за периода 2012 - 2015 година, съответства на Приоритет 1:
„Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване
качествата на околната среда”, Специфична цел 1: „Развитие на техническата
инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции, растеж и
заетост“, Мярка 3: „Сигурно и качествено енергоснабдяване за цялата територия на
общината, гарантиращо балансирано развитие на всички населени места“,
„Саниране на обществени и битови сгради“ от Общинския план за развитие на
община Крушари 2007-2013г.
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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2014
година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.26а 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

№ 13 / 185

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Крушари за 2014 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 № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.12.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладната записка относно стъпване 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 №08/321/01594 от 12.12.2013 г. по
мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони» по Програмата за развитие на селските райони,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕФЗРСР) за Проект «Рехабилитация на
общински път DOB 3173 III-293 Коритен-Абрит III-2932 от км.
18+500 до км. 28+955».
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 във връзка с чл. 109 от
Постановление № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2013 година и договор за отпускане
на финансова помощ № 08/321/01594 от 12.12.2013г. по мярка 321 за Проект
«Рехабилитация на общински път DOB 3173 III-293 Коритен-Абрит III-2932 от км.
18+500 до км. 28+955»., 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, представляван от изпълнителния директор Мирослав Николов , с
поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа „за”„против” и
„въздържали се” няма, Общинският съвет приЕ
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 186

1. Общинският съвет упълномощава кмета на община Крушари да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 3 050 463,49 лв. (три
милиона петдесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и четиридесет и
девет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащането по договор за
отпускане на финансова помощ № 08/321/01594 от 12.12.2013г.г. по мярка 321 за
Проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ - 293Коритен – Абрит ІІІ –
2932 от км. 18+500 до км. 28+955”, сключен между Община Крушари и ДФ
„Земеделие" - Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Крушари да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 08/321/01594 от
12.12.2013г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.
3. Одобрява Запис на заповед (Приложение 1)

-

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

