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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет-Крушари и на неговите
комисии през първото шестмесечие на 2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 6 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

№ 8 / 101

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общински
съвет-Крушари и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2013 година.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/
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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област
Добрич за ново обсъждане решение № 7/81 по Протокол № 7
от заседание на Общински съвет с. Крушари, проведено на
27.06.2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 102

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 7/81 по Протокол № 7
от заседание на Общински съвет с. Крушари, проведено на 27.06.2013 година.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/
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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Крушари
за първото шестмесечие
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 24,
чл. 27 ал. 3 и чл. 44 ал. 1 т. 7 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

№ 8 / 103

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет-Крушари за първото шестмесечие на 2013 година.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Отчет за изпълнение на бюджета на общината за първото
шестмесечие на 2013 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, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 104

1. Общинският съвет с. Крушари приеме отчета за изпълнение бюджета на
общината за първото шестмесечие на 2013 година, както следва:
1.1.ПО ПРИХОДА
2215714 лева
В това число:
За делегираните от държавата дейности
1577509 лева
За местни дейности
638205 лева
1.2.ПО РАЗХОДА
2215714 лева
В това число:
За делегираните от държавата дейности
1577509 лева
За местни дейности
596672 лева
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени средства
41533 лева
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно предварително съгласие за промяна
на начина на трайно ползване на имот № 059032,
№ 059037, № 059038 и № 059039 по КВС на с. Лозенец.
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. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 78а от Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с
поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 105

1. Общинският съвет с. Крушари дава предварително съгласие за промяна
на начина на трайно ползване на поземлени имоти по КВС на с. Лозенец от „местен
път” на „друга селищна територия”, а именно:
1.1. Поземлен имот №059032 с площ от 0,909 дка, ІV категория;
1.2. Поземлен имот №059037 с площ от 0,525 дка, ІV категория;
1.3. Поземлен имот №059038 с площ от 0,855 дка, ІV категория;
1.4. Поземлен имот №059039 с площ от 0,802 дка, ІV категория.
2. Упълномощава кмета на Община Крушари да извърши всички последващи
законови действия, произтичащи от настоящото решение..
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от
Председателя на Общинския съвет за периода от
01.04.2013 г. До 30.06.2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната 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

№ 8 / 106

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2013 г. до
30.06.2013 година.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета
на общината за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013
година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната 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

№ / 107

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Кмета на общината за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013
година.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изготвяне на проект за
изменение на ПУП-ПР за УПИ I, II, III, IV, V и „за парк” в кв. 17,
УПИ I, II, III, IV, V и „за парк” в кв. 18, и улична регулация от
ОТ 4 до ОТ 5 и от ОТ 6 до ОТ 7 по ПР на с. Пор.Кърджиево
и ПУП-ПЗ със същия обхват.

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,
чл. 131 ал. 1 от ЗУТ и чл. 62а, ал. 2 във връзка с чл. 134 ал. 4 от ЗУТ/ предвид
засягането на имоти , отредени за озеленяване, в които то не е било реализирано,
във връзка с чл. 134 ал. 2 т. 6 и чл. 124а от ЗУТ, общ брой гласували 11 от тях с
11гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 108

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира
изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V и „за парк” в кв. 17, УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V и „за
парк” в кв. 18, и улична регулация от ОТ 4 до ОТ 5, и от ОТ6 до ОТ 7 по ПР на с.
Пор. Кърджиево, и ПУП – ПЗ със същия обхват.
2. Общинският съвет с. Крушари
разрешава изготвяне на проект за
изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V и „за парк” в кв. 17, УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V и „за
парк” в кв. 18, и улична регулация от ОТ 4 до ОТ 5, и от ОТ6 до ОТ 7 по ПР на с.
Пор. Кърджиево, и ПУП – ПЗ със същия обхват.
3. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на общината по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони с проект
„Изграждане на система за соларно улично осветление в 9
населени места от 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 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 109

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства с проект „Изграждане на система за соларно улично осветление в 9
населени места от община Крушари”.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на общината по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони с проект
„Изграждане на система за соларно улично осветление в 9
населени места от 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 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 110

1. Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект „Изграждане на
система за соларно улично осветление в 9 населени места от община Крушари”
съответства на приоритет 1 „Развитие и модернизация на техническата
инфраструктура и подобряване качеството на околната среда”, Специфична цел 1
„Развитие на техническата инфраструктура, създаваща условия за привличане на
инвестиции, растеж и заетост”, Мярка 3 „Сигурно и качествено енергоснабдяване за
цялата територия на общината, гарантиращо балансирано развитие на всички
населени места” – „Внедряване и използване на алтернативни, нетрадиционни
източници на енергия” от Общинския план за развитие на община Крушари за
периода 2007-2013 година.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на общината по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони с проект
„Изграждане на система за соларно улично осветление в 9
населени места от 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 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 111

1. Общинският съвет с. Крушари
удостоверява,
че дейностите по
реализиране на проект „Изграждане на система за соларно улично осветление в 9
населени места от община Крушари” отговаря на мерките, заложени в Общинския
план за енергийна ефективност.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно нивото на изпълнение на проекти 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 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 8 / 112

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
нивото на изпълнение на проекти на община Крушари.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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 25.07.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на слети паралелки от I до XII
клас с по-малко от 10 ученика в клас в ОУ „Васил Левски”
с. Телериг за учебната 2013-2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11а ал. 1, ал.
2 и ал. 3 от Наредба № 7/2000 г. на МОН 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

№ 8 / 113

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за паралелките от I до XII клас с по-малко от 10 ученика за обезпечаване
на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност за учебната 2013/2014 година в ОУ „Васил Левски”
с. Телериг:
I - II клас – 6 ученика
V – VI клас – 8 ученика
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

/ БОЯН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

/Съгласно Решение № 7/85 от 27.06.2013 г.
на Общински съвет-Крушари/

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

