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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Приемане План за работата на Общинския съвет за
2011 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
Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
1. Общинският съвет с. Крушари
Общинския съвет за 2011 година.
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приема Плана за работата на

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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Приемане на Календарен график за провеждане
заседанията на Общински съвет-Крушари през 2011
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
Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Календарен график за
провеждане заседанията на Общински съвет-Крушари през 2011 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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно промяна на бюджетните
кредити на общината по бюджет 2010 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 6 и чл. 24 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 11, от тях с 11 гласа „за”, „против” и
„въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на
община Крушари от дейност „Общинска администрация” с 36 700 лева,
разпределени за дейностите „Дом за деца” – 17 400 лева като дофинансиране и
за издръжка на дейност „Целодневни детски градини” – 12 700 лева и дейност
„Други дейности на образованието” – 6 600 лева.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да извърши
необходимите промени по бюджета за 2010 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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение на 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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, с
поименно гласуване, общ брой гласували 11 от тях с 11 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение на Наредба
№ 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост:
1. В чл. 36 ал. 2 се правят следните изменения:
числото „1000” се заменя с „3000”
като след направеното изменение текста в чл. 36 ал. 2 да се чете по следния
начин:
„За движими вещи, чиято цена за една вещ не надвишава 3000 лв./три хиляди
лева/ продажбата се извършва със заповед на кмета на Общината и договор
без решение на Общински съвет. В този случай обявата се публикува на
интернет страницата на Общината и се поставя на информационното табло в
сградата на Общината”.
2. В чл. 36 ал. 3 се правят следните изменения:
числото „1000” се заменя с „3000”

като след направеното изменение текста в чл. 36 ал. 3 да се чете по следния
начин:
„Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, чиято пазарна
цена за една вещ надвишава 3000 лв./три хиляди лева/ се извършва от кмета
на Общината след решение на Общински съвет и провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс по реда на глава Седма от настоящата
наредба”.
3. Измененията в чл. 36 ал. 2 и ал. 3 влизат в сила от 01.01.2011 г.

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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 12 и чл. 27 ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл. 5 ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС, общ брой гласували 11 от тях с 11 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение
отчета за
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост 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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на общински
недвижим имот – частна общинска собственост
„открит навес-склад(царевичен кош)”
с.Пор.Кърджиево.
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 11, от тях с
11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на общински недвижими имоти – частна
общинска собственост:
“Открит навес-склад (царевичен кош) с.Поручик
Кърджиево”, представляващ навес на 796,00 кв.м. застроена площ върху
държавна земя, находящ се в парцел №13, имот ХІІІ по плана на
с.Пор.Кърджиево, актуван с АОС №1219/06.12.2010г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 10 000 лв.,
изготвена от лицензиран 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 10
000 лв.
3. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да
организира и проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно Заповед РД-11-0164/08.12.2010 г. на областния управител на област
Добрич във връзка с необходимостта от ново
обсъждане на Решение № 12/118 по Протокол № 12
от проведено редовно заседание на Общински съвет
с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 8, чл. 27 ал. 4 и ал. 5, чл. 45 ал. 7, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8 ал. 1 от Закона за
общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 11 от тях
с 10 гласа “за”, “против” няма и
1 “въздържал се” , Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 12/118 по
Протокол № 12 от проведено редовно заседание на Общинския съвет с.
Крушари.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общинския
съвет
с. Кушари дава предварително съгласие на „Вековни български
ценности” ООД, ЕИК 201002383, представлявано от инж.Юлиана Мурджева със
седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Кирил и Методий” № 3 да
предприеме необходимите правни и фактически действия съгласно Закона за
водите и подзаконовите нормативни актове към него с оглед издаване на
разрешително за водовземане от съответните компетентни органи и
институции за съоръжение Каптиран извор „Абрит”, находящ се в ПИ № 000072
по КВС с.Абрит, общ.Крушари, поз.имот с площ 0,108 дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера”, категория VІ, актуван с АОС № 1220 от 13.12.2010 г.
3. Настоящото предварително съгласие се дава за срок от една 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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изготвени, внесени и
одобрени проекти по програмите на Европейските
фондове през 2010 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 11 от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение докладната
записка относно изготвени, внесени и одобрени проекти по програмите на
Европейските фондове 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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на
подпобен устройствен план - парцеларен план
/ПУП-ПП/.
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 и чл. 124 ал. 3 от Закона за устройство на територията, общ
брой гласували 11 от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за разрешение за
изработване на ПУП-ПП за четвъртокласен общински път с идентификатори по
КВС Абрит – 000133 и 000156, съгласно приложената скица-предложение.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на общината последващи по ЗУТ
действия.
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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Предложение относно приемане на Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в
община Крушари за 2011 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 11 от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с.Крушари приема Годишната програма за развитие
на читалищната дейност в община Крушари за 2011 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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.12.2010 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложението от общинския съветник Станислав
Ненов относно постъпила молба от Кадрие Салиева
Мюрселова от с.Кап.Димитрово, община Крушари за
отпускане на финансова помощ в размер на 1000 лв.
за лечение на съпруга й Акиф Нуфел Мюрсел във
връзка с тежкото му здравословно състояние.
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, с поименно гласуване ,общ брой гласували 11 от тях с 10
гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за отпускане на
финансова помощ в размер на 1000 лв. за лечение на Акиф Нуфел Мюрсел от
с. Кап. Димитрово, община Крушари.
1. За изразходваните
документи.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

