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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Kандидатстване в процедура за безвъзмезна

финансова помощ по Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013”, Процедура с
референтен
№ BG161PO005 08/1.12/01/07 и
приоритетна ос „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 10
т. 23 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 съветс. Крушари дава съгласие Община Крушари да
кандидатства с проектно предложение в рамките на процедурата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г.’’ към приоритетна ос ” Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени
места с над 2 000 е..ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в
градските агломерационни ареали”. Процедурата е с референтен No
BG161PO00508/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”,за
финансиране на проект; „Рехабилитация на водопроводна мрежа на с.
Крушари и изграждане на канализационна мрежа за отпадни води и
пречиствателно съоръжение."
2. Общинския съвет дава съгласие за поемане на общински дълг
или за получаване на кредит от банка или друга финансова институция,
вкл. ФЛАГ ЕАД, за финансиране на първоначалните допустими разходи
по проекта, преди средствата да й бъдат възстановени от ОП “Околна
среда 2007-2013 г.”; както и финансови ресурси от други източници за
покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат

финансирани от ОП „Околна среда 2007-2013’’ и на недопустимите
разходи, присъщи и необходими за проекта.
3. Общинският съвет упълномощава Добри Стефанов - кмет на
Община Крушари да подпише необходимите документи и извърши всички
необходими процедури за подготовка на проектното предложение.
4. Общинският съвет определя проекта по т. 1 като приоритетен,
съответстващ на Приоритет 1 „Развитие и модернизация на техническата
инфраструктура и подобряване качествата на околната среда”
от
Стратегията за развитие на община Крушари, Специфична цел
2 „Доизграждане и развитие на инфраструктурата,
подобряваща
качеството на жизнената среда”, Мярка 1. „Подобряване на
водоснабдяването на населените места” и Мярка 2. „Изграждане на
канализационна мрежа в населеното място – административен център на
общината.”

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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно

извършване
замяна на
земеделска земя-нива, собственост на Берузе
Якубова Османова от с. Телериг със земеделска
земя, собственост на Община 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. 34 ал. 4 от Закона за общинската собственост
и във връзка с чл. 83 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 за извършване на замяна
на земеделска земя-нива, собственост на Берузе Якубова Османова ,
представляваща имот № 024018, III категория с площ от 8.999 дка по КВС на с.
Коритен с пазарна цена 5174.00 лв. със земеделска земя-нива , собственост на
Община Крушари, представляваща имот № 115034, IV категория с площ 13.208
дка по КВС на с. Телериг с пазарна цена 7383 лв.
2. Левовата разлика от 2209.00 лв. Берузе Якубова Османова да внесе в
полза на общината при сключване на договора за замяна.
3.Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия
по замяната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно осигуряване достъп на гражданите

на община Крушари до универсалната телефонна услуга,
спешни телефони и в частност до тел. 112.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 5 ал. 3 от Наредба № 6 от
13.03.2008 г. за изискванията и параметрите за качеството на универсалната
услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и /или
услуги и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга,
общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари дава
съгласие община Крушари да
отправи искане до „БТК” АД и Комисията по регулиране на електронните
съобщения за предоставяне на електронна услуга „инсталиране на обществени
телефони” в населени места на територията на Община Крушари, област Добрич
във връзка с осигуряването на достъп на гражданите до универсални телефонни
услуги, спешни телефони и в частност до тел. 112, както следва:
1. Населени места с население над 1500 жители: с. Крушари
2. Населени места с население над 500 жители: с. Лозенец, с. Телериг
3. Нетелефонизирани населени места: с. Габер, с. Огняново, с. Абрит
4. Населени места с до два броя телефонни постове: Кап. Димитрово.
5. Други населени места: с. Загорци, с. Северци, с. Бистрец, с. Ефр.
Бакалово,с. Пол. Дяково, с. Добрин, с. Александрия, с. Коритен, с. Северняк, с.
Земенци, с. Зимница ,с. Пор. Кърджиево.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

