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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато за ново обсъждане решение № 7/51
по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари,
проведено на 29.05.2012 г., съгласно Заповед РД-11-0116/08.06.2012 от Областния управител на област Добрич.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал.
10 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-11-01-16 от 08.06.2012 г. на Областен
управител на област Добрич, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 8 / 60

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 7/51 по Протокол № 7 от
заседание на Общинския съвет, проведено на 29.05.2012 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато за ново обсъждане решение № 7/52
по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари,
проведено на 29.05.2012 г., съгласно Заповед РД-11-0118/08.06.2012 от Областния управител на област Добрич.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и
ал. 10 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-11-01-18 от 08.06.2012 г. на
Областен управител на област Добрич, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 61

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 7/52 по Протокол № 7 от
заседание на Общинския съвет, проведено на 29.05.2012 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато за ново обсъждане решение № 7/53
по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари,
проведено на 29.05.2012 г., съгласно Заповед РД-11-0119/08.06.2012 от Областния управител на област Добрич.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и
ал. 10 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-11-01-19 от 08.06.2012 г. на
Областен управител на област Добрич, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 8 / 62

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 7/53 по Протокол № 7 от
заседание на Общинския съвет, проведено на 29.05.2012 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато за ново обсъждане решение № 7/54
по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари,
проведено на 29.05.2012 г., съгласно Заповед РД-11-0117/08.06.2012 от Областния управител на област Добрич.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал.
10 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-11-01-15 от 08.06.2012 г. на Областен
управител на област Добрич, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 63

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 7/54 по Протокол № 7 от
заседание на Общинския съвет, проведено на 29.05.2012 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато за ново обсъждане решение № 7/55
по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари,
проведено на 29.05.2012 г., съгласно Заповед РД-11-0115/08.06.2012 от Областния управител на област Добрич.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал.
10 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-11-01-17 от 08.06.2012 г. на Областен
управител на област Добрич, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 64

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 7/55 по Протокол № 7 от
заседание на Общинския съвет, проведено на 29.05.2012 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение в 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, ал.
2 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

№ 8 / 65

I. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение в Наредба № 11
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари:
1. В член 38 ал. 3 т. 36 се добавя „с колесен многофункционален багер с челен
товарач – 60.00 лв./час”.

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно допълнение в 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, ал.
2 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
№ 8 / 66
I. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение в Наредба №
11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари:
1. Създава нов член 22а със следния текст:
Ал.1. Лице, ползващо почасови социални услуги за лична помощ, социална
подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности предоставяни от
Звеното за домашна помощ към Домашен социален патронаж, заплаща такса в
размер 0,20 лв. на час.
Ал.2. Таксата се заплаща само за периода на ползване на услугата, като
същата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало
услугата за съответния месец.
Ал.3. Таксите се начисляват и събират от длъжностните лица и се внасят в
общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ ползването на услугите.
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Докладна записка относно предоставяне на земя от Общинския
поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на
Василка Петрова Йовева наследница на Кера Христова
Тодорова в изпълнение на решение №7, том ХІІІ,
стр.9/29.112011г. и решение №72, том VІ, стр.68/21.05.2012г. по
гражданско дело №5341/2011г. по описа на Добрички районен
съд, влязло в сила от 24.01.2012г.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 34 ал. 4 от Закона за общинската собственост и във връзка с § 27 ал. 2 т. 2 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 45 ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване, общ брой
гласували 13 , от тях с 13
гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 67

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предоставят за
възстановяване правото на собственост 26,500дка (двадесет и шест декара и
петстотин кв.м.) земеделска земя от Общински поземлен фонд, представляваща:
- имот №130001 с площ от 4,000дка, ІV категория с начин на трайно ползваненива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1010/29.05.2009г.;
- имот №130002 с площ от 4,007дка, ІV категория с начин на трайно ползваненива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1011/29.05.2009г.;
- имот №130003 с площ от 4,000дка, ІV категория с начин на трайно ползваненива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1012/29.05.2009г.;
- имот №130004 с площ от 3,981дка, ІV категория с начин на трайно ползваненива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1771/14.05.2012г.;
- имот №130006 с площ от 10,512дка, ІV категория с начин на трайно ползваненива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1772/14.05.2012г.;
на Василка Петрова Йовева ЕГН 3105128014 от с.Телериг наследница на Кера
Христова Тодорова в изпълнение на решение №7, том ХІІІ, стр.9/29.112011г. и
решение №72, том VІ, стр.68/21.05.2012г. по гражданско дело №5341/2011г. по описа
на Добрички районен съд, влязло в сила от 24.01.2012г.

2. Василка Петрова Йовева влиза във владение в имотите от 01.10.2013г.
3. Възлага на кмета последващите законови 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на Дворно място с.Северняк.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал 5 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 39 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС и молба с вх. № ОС-12-2047 от
20.04.2012 г. от Ферад Ешриф Абил от с. Северняк, с поименно гласуване, общ брой
гласували 13, от тях с 12 гласа “за”, “против”
няма и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 68

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна общинска
собственост „Дворно място” с.Северняк с площ от 895 кв.м., находящо се в кв.1,
парцел V-общ.по плана на с.Северняк, актувано с АОС № 1774 / 30.05.2012 г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 1957.00 лв.,
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 2100.00лв.
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/
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на решения във връзка с
кандидатстване по проект № DIR-5112122-13-81 „Изграждане
на регионална система за управление на отпадъците в регион
Добрич”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 чл.
27 ал. 4 и ал. 5 и чл. 61 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от
тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 69

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал 2, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 и чл. 61 от ЗМСМА и
във връзка с кандидатстването за финансиране на проект „Изграждане на система за
управление на отпадъците в регион Добрич” за финансиране по приоритетна ос 2
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците” на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Общинският съвет на Община
Крушари
1. Дава съгласие необходимите средства за обезпечаване на собствения
принос на Община Крушари в размер на 62 938 лв. (2.65% от собствения принос на
всички партньори по проекта, възлизащ на 2 375 000 лв.) да бъдат осигурени чрез
такса битови отпадъци през 2013 г. и 2014 г.
2. Дава съгласие лихвите (недопустим разход по Оперативната програма) по
заемите за осигуреното от партньорите мостово финансиране по проекта, да се
осигурят от общинския бюджет. Финансирането на лихвите ( общо 1 млн.лв.) от
страна на Община Крушари е в размер на 2.65% или 26 500 лв. и ще се осигурят през
2013, 2014 и 2015 г. като прогнозното разпределение за съответните години на
лихвите по всички осигурени заеми е както следва: 7 950 лв. (30%) през 2013 г.,
11 925 лв. (45%) през 2014 год., 6 625 лв. (25 %) през 2015 година.
3. Изменя Споразумението за партньорство между Община град Добрич –
Водеща община и общините Балчик, Ген.Тошево, Добричка, Каварна, Крушари,
Никола Козлево, Тервел, Шабла по проект „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Добрич”, прието с Решение № 9/89 по Протокол
№ 9 от 21.09.2011 г. на Общинския съвет във вида съгласно Приложение 2 към

настоящата докладна записка и упълномощи кмета на Община Крушари да го
подпише.
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да
кандидатства с проект по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG 051РО 001-5.1.04 – «Помощ в дома».
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21. ал. 1 т. 23
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
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-5.1.04 „Помощ в дома”.
2. След подписване на договор за финансиране създава извънбюджетно Звено
за услуги в домашна среда за срок от 12 месеца като общинска структура без
самостоятелна правосубектност към Домашен социален патронаж.
3. Структурата, числеността и Правилника за дейността на извънбюджетното
Звено ще се одобрят с последващо решение на Общинския съвет след подписване
на Договора за финансиране.
4. С цел гарантиране устойчивост на проектните дейности на Звеното за
услуги в домашна среда,/изискване на чл. 7.8 и чл. 7.9 от договора за безвъзмездна
финансова помощ/, Община Крушари ще запази:
- дейността на Звеното по т. 2 за срок не по-малък от една година от датата на
одобрение на окончателния доклад по проекта;
-функцията и предназначението на придобитото обзавеждане и оборудване за
срок не по-малък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад по
проекта.
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да
кандидатства с проект по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа
до образование и обучение” в партньорство със СОУ „Христо
Смирненски” с. Крушари и ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21. ал. 1 т. 23,
чл. 27 ал. 3, чл. 59 ал. 2, чл. 60 и чл. 61 от ЗМСМА, 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 съгласие община Крушари да
кандидатства с проект по Опреративна програма „Развитие на човешките ресурси”,
BG 051РО001-4-1.05 – Приоритетна ос 4:”Подобряване на достъпа до образование и
обучение”.
2. Общинският съвет одобрява Споразумението за общинско
сътрудничество, сключено между община Крушари и СОУ „Христо Смирненски”
с. Крушари и ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец.
3. Партньорите по проекта се задължават да участват в осигуряване на
устойчивост на дейностите след приключване на проекта.
4. Придобитото обзавеждане и оборудване при реализиране на проекта се пази
и ползва в училищата-партньори за период не по-малък от 5 години след
приключване на проекта.
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за
Крушари.

състоянието на водоснабдяването

в община

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21. ал. 1
т. 23, чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 12 гласа “за”,
“против” няма и 1 “въздържал се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1.Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
водоснабдяването в община Крушари да се разгледа на заседанието на Общинския
съвет през месец юли.

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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно даване съгласие за изработване на ПУП-ПП за
реконструкция на Път III-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница
с Р Румъния” от км. 44+442 до км. 45+685.08.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21. ал. 1
т. 11, чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, и чл. 124 ал. 4 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
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1.Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за разрешение за изработване
на ПУП-ПП за реконструкция на Път III-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница
с
Р. Румъния” от км. 44+442 до км. 45+685.08.
2. Общинският съвет 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за състоянието на Дом за деца с умствена изостаналост
в с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21. ал. 1 т. 23 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
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за
състоянието на Дома за деца с умствена изостаналост в с. 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.06.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно дейността на пенсионерските клубове в
община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21. ал. 1 т. 23 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
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
дейността на пенсионерските клубове в община Крушари.

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

