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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане План за работата на
Общински съвет с. Крушари, област Добрич за 2012 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 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 15

1. Общинският съвет с. Крушари приема Плана за работата на Общинския
съвет с. Крушари, област Добрич за 2012 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане на календарен график за
провеждане заседания на Общинския съвет с. Крушари през
2012 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 ЗМСМА, общ
брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 16

1. Общинският съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане
на своите заседания през 2012 година, съгласно Приложение № 1.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на изменение в
структурата на общинска администрация.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 2 и
чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с Решение № 7/77 по Протокол № 7 от
27.07.2011 г. на Общински съвет с. Крушари, общ брой гласували 12 , от тях с 12
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 17

1. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в структурата
на общинската администрация:
1. В т. 6 „кметове на кметства” числото 12 се заменя с числото 7;
2. В т. 7 „кметски наместници” числото 3 се заменя с числото 8.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 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 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 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, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета в
приходната част с 25 000 лева и в разходната част с 25 000 лева
1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на
община Крушари от дейност „Общинска администрация” с 21 000 лева и дейност
524 „Домашен социален патронаж” с 15 700 лева, разпределени за дофинансиране
на дейност 540 „Дом за стари хора” – 7 100 лева, на дейност 546 „Дом за деца” –
44 000 лева, на дейност 311 „Целодневни детски градини” – 7 900 лева и 2 700 лева
дофинансиране на СОУ Крушари.
3. 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/
/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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне възнаграждение на
общинските съветници.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 34 ал. 1 и ал.
2 и чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА и чл. 24 ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, общ брой гласували 12 , от тях със 7 гласа “за”,
“против” няма и 5 “въздържали се”, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 4 / 19

1. Общинския съвет с. Крушари определя месечно възнаграждение на
общинските съветници в размер на 25 % от средната брутна работна заплата в
общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, считано
от 04.11.2011 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне на основната месечна
заплата на кмета на общината.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 5 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 20

1. Общинският съвет с. Крушари определя месечно възнаграждение на
Кмета на общината в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева, считано от 04.11.2011
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на основната
месечна заплата на кметовете на кметства Лозенец,
Северци, Бистрец, Телериг, Ефр. Бакалово,Пол. Дяково и
Коритен.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 5 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 21

1. Общинският съвет с. Крушари определя основна месечна заплата на
кметовете на кметства, считано от 04.11.2011 година, както следва:
Петър Колев Генов
кметство Телериг
Мюзекяр Салим Ахмед
кметство Лозенец
Сезгин Аптиш Ибрям
кметство Бистрец
Пеньо Маринов Пенев
кметство Северци
Исмаил Османов Османов
кметство Пол.Дяково
Семра Ибрямова Халил
кметство Ефр.Бакалово
Сейфула Мехмедалин Сейфула кметство Коритен

470 лева
470 лева
420 лева
430 лева
440 лева
470 лева
470 лева

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на План за енергийна
ефективност на община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за енергийната
ефективност, общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма , Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 4 / 22

1. Общинският съвет с. Крушари приема План за енергийната ефективност на
община 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно удължаване срока на договор
№ ОС-09-153 от 17.11.2006 г. за отдаване под наем на част
от торище 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, чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост и
§ 78 ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за общинската собственост и във връзка с молба с вх. № ОС12-4919 от 29.09.2011 г. от Велико Димчев Великов, с поименно гласуване, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма ,
Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 23

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се удължи срока
договор №ОС-09-253 от 17.11.2006г. за отдаване под наем на 10,000 дка торище
с.Крушари, представляващи част от общински недвижим имот №000070 поКВС на
с.Крушари, ІV категория с обща площ 88,958 дка, актуван с АОС №401 от
20.04.2006г. за срок от 5 (пет) години, считано от 17.11.2011г.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 10,00 лв. (десет
лева).
3. Възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс с наемателя.
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно удължаване срока на договор №
ОС-09-80 от 22.12.2003 г. за отдаване под наем на
общинска сграда в с. Телериг, находяща се в кв. 34 пл. №
421 по плана на с. Телериг, представляваща помещение от
12 кв.м., която се използва за фризьорски салон с 2 години,
считано от 22.12.2011 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и § 78 ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за общинската
собственост с поименно гласуване, общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се удължи срока договор
№ ОС-09-80 от 22.12.2003 г за отдаване под наем на общинска сграда в с. Телериг,
находяща се в кв. 34 пл. № 421 по плана на с. Телериг, представляваща помещение
от 12 кв.м. , която се използва за фризьорски салон с 2 години, считано от
22.12.2011 година.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 21.60 /двадесет и
един лев и 60 стотинки/.
3. Възлага на кмета на община Крушари да сключи анекс с наемателя.
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на възмездно право
на ползване върху част от имот-частна общинска
собственост за разполагане на пчелин.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА , чл. 11 от ЗП, чл. 39 от Закона за общинската
собственост и чл. 63 от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване,
общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма ,
Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за учредяване възмездно
право на ползване за срок от 10 /десет/ години на Иван Митев Иванов, живущ в с.
Крушари, ул. „Девети септември” № 24 върху част с площ 1000 кв.м. от следния
имот – частна общинска собственост: парцел VI , квартал 56А по плана на с.
Крушари, обл. Добрич, с площ 7840 кв.м. , с начин на трайно ползване „дворно
място” /АОС № 559/05.07.2006 г./ за разполагане на пчелини. Цената на правото на
ползване да се заплаща ежегодно и да е в размер на 100 /сто/ лева, като се
актуализира с натрупания за годината индекс за потребителските стоки.

2. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура за „Ловен дом”, ПИ № 053003
в землището на с. Абрит
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на
територията и Протокол № 9 от 14.11.2011 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията, общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 26

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изработване на ПУППП за елементите на техническата инфраструктура в и извън границите на
урбанизираната територия за Ловен дом ПИ № 053003 по КВС на с. Абрит,
засягащ улица от с. Абрит и път IV клас имоти № 000133 и № 000156.
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно разрешение за изработване
Подробен устройствен план – Парцеларен план.

на

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 27

1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие за разрешение за
изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ПИ № 059044 до ПИ №
011146 в Стопански двор на с. Лозенец съгласно приложения предварителен проект
на парцеларен план.
2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.12.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община Крушари през
2012 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 ЗМСМА , общ брой
гласували 12 , от тях с 8 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се” , Общинския
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 28

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Крушари през 2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

