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 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба
№ 7 за стопанисване, управление и предоставяне за
ползване на общински пасища и мери на територията на
община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската
собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 9 , от тях с 9 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет
с. Крушари приема нова Наредба № 7 за
стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и
мери на територията на община Крушари.

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба №
8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската
собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 9, от тях с 9 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя до сега действащата Наредба № 8
за реда за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права, за
предоставяне за управление, под наем и разпореждане с имоти и вещи –
собственост на община Крушари, приета с Решение № 9 / 75 по Протокол № 9
от 29.07.2008 година, изм. с Пр. № 12/30.10.2008 г., изм. с Пр. № 6/ 29.04.2009 г.,
изм. с Пр. № 8/25.06.2009 г.
2. Общинският съвет с. Крушари приема нова Наредба № 8 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Приемане План за работата на Общинският съвет за
2010 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 62 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 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Плана за работата на Общинския
съвет за 2010 година .

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Приемане на календарен график за провеждане
заседанията на Общинския съвет-Крушари през 2010
година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 62 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 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет приеме Календарен график за провеждане
заседанията на Общинския съвет-Крушари през 2010 година.

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно актуализиране на бюджет 2009
година и осигуряване на средства за дофинансиране.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.6
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Закона за общинските
бюджети,с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет приема промени в сборния бюджет на община
Крушари,
както следва:
а/ По прихода – увеличава сборния бюджет на общината с 300000 лева в
частта на местните приходи по следните параграфи:
- § 4040 Приходи от продажба на земя с 300000 лева
б/ По разхода – увеличава разходната част на бюджета с 300000 лева за
дофинансиране на горепосочените дейности
2. Общинският съвет одобрява допълнителни средства от 57700 лева като
дофинансиране за допълнително материално стимулиране.
3. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да определи сумите за
допълнително материално стимулиране по дейности.
4. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета за 2009 година по пълна бюджетна
класификация.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на временен
безлихвен заем на проект „Споделяне на успешни
европейски практики в алтернативния туризъм – ключ
към устойчиво регионално развитие в общините
Крушари и Тервел”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 10
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от
тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява сумата от 66 660 лв. да бъде
предоставена на проект „Споделяне на успешни европейски практики в
алтернативния туризъм-ключ към устойчиво регионално развитие в общините
Крушари и Тервел”, реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие”,
Приоритетна ос 4 – „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.2
„Междурегионално сътрудничество” като временен безлихвен заем.
Необходимият финансов ресурс да бъде обезпечен от бюджета на община
Крушари.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009
година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската
собственост, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2009 година.

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно Заповед РД-11-10-313 от
07.12.2009 г. на Областния управител на област Добрич
за ново обсъждане на Решение № 14/105 по Протокол
№ 14 от редовно заседание на Общински съвет
Крушари,проведено на 26.11.2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-11-10-313 от 07.12.2009 г. на
Областния управител на област Добрич, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет отменя Решение № 14/105 по Протокол № 14 от
заседание на Общинския съвет Крушари, проведено на 26.11.2009 година.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно извършване на замяна във
връзка с прекратяване на съсобственост на част от пл.
№ 127 в кв. 19 отреден за улица по плана на с. Добрин,
собственост на Юлиана Великова Добрева с част от УПИ
I с пл. № 127 и УПИ X с пл.№ 127 в кв. 19 по плана на с.
Добрин – частна общинска собственост.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 40 ал. 2 т. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 49 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ
брой гласували 10, от тях с 9 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши замяна във
връзка с прекратяване на съсобственост на част от пл. № 127 в кв. 19 отреден за
улица по плана на с. Добрин, собственост на Юлияна Великова Добрева с площ
от 620 кв.м. с пазарна цена 1 550.00 лв. с част от УПИ I с пл. № 127 и УПИ X с пл.
№ 127 в кв. 19 по плана на с. Добрин с обща площ 620 кв.м. с пазарна цена
1 550.00 лв.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия
по замяната на описаните в т. 1 имоти.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно въвеждане на „Единна
методика-стандарти, унифицирани критерии и
индикатори за измерване и отчитане на състоянието за
прозрачност и отчетност на областните и общинските
администрации” в общинска администрация Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

15 / 125

1. Общинският съвет с. Крушари приема „Единна методика-стандарти,
унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за
прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации”.
2. Възлага на Кмета на общината въвеждането на „Единна методикастандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на
състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските
администрации” в общинска администрация Крушари.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Крушари за 2010
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 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за развитие
на читалищната дейност в община Крушари за 2010 година.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2009 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно участие на община Крушари като
партньор на местно ниво в Проект № 00071115 –
Програма „Българските библиотеки-място за достъп до
информация и комуникация за всеки”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие Община Крушари да
участва, като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма
„Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за
всеки”.
2. Общинският съвет одобрява текста на Споразумението за
сътрудничество по Програмата.
3. Общинският съвет да упълномощава Кмета на общината да подпише от
името на общината споразумение за сътрудничество между община Крушари,
Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотека при НЧ
„Йордан Драгнев” с Крушари.
4. Общинският съвет задължава Кмета на общината да информира
периодично Общинския съвет за изпълнението на Програмата на местно ниво.
5. Общинският съвет възлага контрола по изпълнението на настоящото
решение на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки
дейности, здравеопазване, социална политика, демографски и етнически
въпроси”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

