ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно дофинансиране на Народно читалище
„Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари във връзка с участие на
Младежки
танцов
ансамбъл
Златна
Добруджа
в
Международния фолклорен фестивал в гр. Бобруйск,
Република Беларус.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.6 и и
чл. 27 ал.4 и ал. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация, с
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 1
“въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 116

1. Общинският съвет с.Крушари одобрява сумата от 2 000 /две хиляди / лева за
дофинансиране на Народно читалище „Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари във връзка с
участие на Младежки танцов ансамбъл Златна Добруджа в Международния фолклорен
фестивал в гр. Бобруйск, Република Беларус.
2. Общинският съвет с. Крушари задължава Читалищното настоятелство на НЧ
„Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари да представи план-сметка за разходите във връзка
с участието на Младежки танцов ансамбъл Златна Добруджа в Международния
фолклорен фестивал в гр. Бобруйск, Република Беларус.
3. Средствата да се осигурят от § 1098 Други некласифицирани разходи в частта
на средствата заделени за Регионален фолклорен събор „Текето“.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно подпомагане на дейността на
Сдружение „МИГ Тервел-Крушари" с приходи от общински
характер през 2015 година.
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 и
чл. 124 ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, с поименно гласуване, общ брой
гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 117

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предоставят средства от
бюджета на община Крушари в размер на 3000 лв. за дейността на сдружение „МИГ
Тервел - 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие за закриване
на Сдружение „Агенция за регионално икономическо развитие
и инвестиции”.

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, чл.13 ал.1
т.2, чл.14 и чл. 25 ал.1 т. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, общ
брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 8 / 118
1. Общинският съвет с.Крушари
дава съгласие Сдружение „Агенция за
регионално икономическо развитие и инвестиции”, ЕИК 124048798, седалище и адрес
на управление гр. Добрич, ул. България №12, да бъде прекратено.
2. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за ликвидатор да бъде избран
г-н Николай Георгиев Манев.
3. Общинският съвет задължава Кмета на Община Крушари, в качеството му на
представител в Общото събрание на Сдружение „Агенция за регионално икономическо
развитие и инвестиции” да гласува съгласно настоящото решение, като извърши
всички необходими действия – правни и фактически, във връзка с прекратяването на
сдружението.
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка
относно изменение и допълнение на
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2015 година
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и
чл. 27 ал.4 и ал.5 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8
ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 6 ал. 2 т. 2 от Наредба
№ 8 на Общински съвет-Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от
тях с 9 гласа “за”, 0 “против” и 3 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 119

І. Общинският съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015
година:
1.Раздел ІІ се изменя, както следва:
„Раздел ІІ.Имоти, които общината има намерение да предложи за предоставяне
под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права и отдаване под
аренда на земеделски земи.”
2.В Раздел II се добавя нова точка 5, а именно:
„5.Земеделска земя, която Община Крушари ще отдава под аренда:
№ Описание на имота
АОС №/ Дата
№ на
Площ
Данъчна
по
имота
оценка
ред
1746,00 лв.
1
Поземлен имот с начин на трайно 1404 09.05.2011г. 000117 68,202
ползване-трайни насаждения по
дка
КВС на с.Капитан Димитрово, VІ
категория.
ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на земи от Общинския
поземлен фонд с начин на трайно ползване „мери и пасища“ за
индивидуално и общо ползване.

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
във връзка с чл.37о, ал.1, ал. 4 и ал. 5 и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от
тях с 8 гласа “за”, 0 “против” и 4 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 120

1. Общинският съвет с. Крушари на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във
връзка с чл.37о, ал.1, ал. 4 и ал. 5 и чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ определя размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в
зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на
съответното землище и дава съгласие за предоставяне им, 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за административното обслужване в община
Крушари.
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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 8 / 121

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
административното обслужване в община Крушари за 2014 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари
да кандидатства с проект „Звено за предоставяне на социални услуги в семейна среда“
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020.
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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 8 / 122
дава съгласие община Крушари да кандидатства с
проект „Звено за предоставяне социални услуги в семейна среда“ по Процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002
„Независим живот” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 20142020;
1. Общински съвет-Крушари

2. Общински съвет-Крушари подкрепя дейността на Звено, създадено по Схема
за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” проект
BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване“ за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в общността и в домашна среда;
3. Общински съвет-Крушари дава съгласие след приключване на проект „Звено
за предоставяне социални услуги в семейна среда“ по Процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „Независим
живот” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
предоставянето на услуги за социално включване в общността и в домашна среда да
продължат като общинска дейност с финансиране от общинския бюджет за срок не помалко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по
проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно участие на община Крушари като
партньор по проект за трансгранично сътрудничество за
разкриване и развитие на крепост Залдапа-историческо
наследство на община Крушари.
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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 123

1. Общински съвет-Крушари дава съгласие Община Крушари да участва като
партньор в проект „Живото наследство: Диверсификация за възможностите за
преживяване на културно наследство в трансграничния регион Румъния-България чрез
пътуванe и дигитални ресурси” по Програма за Трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2014-2020.
2. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да подпише всички
изискуеми от програмата документи, с които да приеме да изпълни партньорските
ангажименти, съгласно описанието на проекта.
3. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да осигури
изискуемия финансов ресурс.
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№027087 в землището на с. Полк. Дяково за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

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 във
връзка с чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували 12,
от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 124

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №027087 в
землището на с. Полк. Дяково, Община Крушари за промяна на предназначението му
от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 16 999 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 1510 м² и площ за временна монтажна площадка 1473
м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, диаметър
на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 20÷40%.
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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари
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 администраця, общ брой
гласували 12, от тях с 8 гласа “за”, 0 “против” и 4 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 125

1. Общинският съвет с. Крушари приема информация за състоянието на
водоснабдяването в 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за дейността на пенсионерските клубове
Крушари.

община

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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 126

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за дейността на
пенсионерските клубове община Крушари.

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

