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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет относно дейността на Общински съвет – Крушари и на
неговите комисии през първото шестмесечие на 2012 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 6 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

№ 10 / 77

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета относно дейността на
Общински съвет–Крушари и на неговите комисии през първото шестмесечие на
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет
с. Крушари за първото шестмесечие на 2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 1 т. 7 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

№ 10 / 78

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на
Общинския съвет с. Крушари за първото шестмесечие на 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение бюджета на община Крушари за първото
шестмесечие на 2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 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

№ 10 / 79

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение бюджета на
община Крушари за първото шестмесечие на 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация на бюджет 2012
година за капиталови разходи.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 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

№ 10 / 80

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешни компенсирани промени
по разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2012 година, както следва:
Било

Става

Ремонт общински път IV 21336 Загорци-разклона
Крушари-Добрич

113 000

72612

Ремонт общински път IV 21047 Коритен-АбритРазклона /Пол.Дяково-Добрин/
Всичко:

113000

40388
113000

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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение 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 ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал.2, чл. 14 ал. 3 и ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 23 ал. 4 от ЗТР и чл. 79 от АПК, с поименно
гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 81

1. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в Наредба № 8
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост:
1. В чл. 14 ал. 1 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до
10 години”;
2. В чл. 16 ал. 1 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до
10 години”;
3. В чл. 20 ал. 3 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до
10 години”.
4. В чл. 3 се отменя т. 4.
5. В чл. 103 се отменя т. 4
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно промяна предназначението на общински
имот – Гараж с. Крушари със ЗП от 58 кв.м. и дворно място от
526
кв.м.,
находящи
се
в
поземлен
имот
с
индентификатор40097.501.724 по кадастралната карта на
с. Крушари от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3 ал. 2 и чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и във връзка със Заповед № РД-08-298 от 15.07.2011 г. на Кмета на
община Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 10 гласа
“за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 82

1. Общинският съвет с. Крушари обявява общински недвижим имот - Гараж
с.Крушари, представляващ едноетажна масивна сграда със ЗП 58 кв.м. и дворно
място от 526 кв.м., находящи се в УПИ ІV кв. 38 отреден „За ОО и гаражи” по
регулационният план на с.Крушари и поземлен имот с идентификатор
40097.501.724 по кадастралната карта на с. Крушари
за частна общинска
собственост.
2. 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно промяна предназначението на
общински имот – сграда със ЗП 260 кв.м. и дворно място от
2256 кв.м., находящи се в парцел IV с пл. № 117 в кв. 67 по
плана на с. Добрин от публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3 ал. 2 и чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и във връзка със Заповед № РД-08-473 от 08.11.2011 г. на Кмета на
община Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 83

1. Общинският съвет с. Крушари обявява общински недвижим имот – Сграда
на един етаж със ЗП 260 кв.м., състояща се от две стаи, коридор и мазе и дворно
място от 2256 кв.м, находящи се в кв.67 парцел ІV с пл.№117 отреден „За
Обществено обслужване” по плана на с. Добрин за частна общинска собственост.
2. 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на предварително
съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот
№ 055031 с площ от 2.017 дка по КВС на с. Пол.Дяково.
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. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 78а
от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 12 гласа “за”,
“против” няма и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 84

1. Общинският съвет с. Крушари дава предварително съгласие за промяна
начина на трайно ползване на поземлен имот № 055031 с площ от 2,017 дка, ІV
категория по КВС на с. Полк.Дяково от „пасище с храсти” на „друга територия заета
в селското стопанство”.
2. Упълномощава кмета на Община Крушари да извърши всички последващи
законови действия, произтичащи от настоящото решение.
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно удължаване срока на дадено
предварително съгласие за промяна предназначението на
поземлени имоти в землището на с. Абрит, община Крушари
на „Вековни български ценности” ООД.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 23
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с 25 ал. 5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 85

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да да се удължи с две
години срока на дадено с решение № 8/86 от Протокол № 8/30.07.2010 година на
Общински съвет-Крушари предварително съгласие за промяна предназначението
на ПИ № 058003 по КВС на с. Абрит, общ. Крушари с площ от 4.500 дка с НТП –
пасище, мера, категория VI, АОС № 1039/15.06.2010 г. и ПИ № 000072 по КВС на с.
Абрит, общ. Крушари с площ от 0.108 дка, НТП – пасище, мера, категория VI АОС №
1220/13.12.2010 г. от публична в частна общинска собственост с цел реализиране
на инвестиционни намерения на „Вековни български ценности” ООД, считано от
влизане в сила на настоящото решение.
2. Възлага на кмета последващи 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно удължаване срока на договор
№ ОС-09-370 от 27.08.2007 година за отдаване под наем на
част от административна сграда в с. Крушари с площ от 18.00
кв.м., находяща се в кв. 29, парцел I по плана на с. Крушари,
която се използва за ретранслатор на РТИ.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА във връзка с § 78 ал. 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 86

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се удължи срока на
договор №ОС-09-370 от 27.08.2007 г. за отдаване под наем на част от
административна сграда в с. Крушари с площ от 18,00 кв.м., находяща се в кв.29
парцел І по плана на с.Крушари, която се използва за ретранслатор на РТИ с 5 (пет)
години, считано от 27.08.2012 г.
2. Общинския съвет с. Крушари определя месечна наемна цена от 34,40лв.
(тридесет и четири лева и 40 стотинки).
3. Възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс с наемателя.
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на „Сватбен салон”
с. Капитан Димитрово.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21. ал. 1 т. 8
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 във връзка с молба с вх. № ОС-12-1506 от
20.03.2012 г. от Турхан Шефка Риза от с. Кап. Димитрово, с поименно гласуване ,
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 да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот–частна общинска
собственост „Сватбен салон” с.Капитан Димитрово със застроена площ от 470 кв.м.,
находящ се в парцел № 2, имот ІІ в стопански двор на с.Капитан Димитрово, актуван
с АОС № 28 / 27.05.1999 г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 900.00лв.,
изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност
рег.№100100596 от 14.12.2009 г. издаден от Камарата на независимите оценители в
България и определя начална тръжна цена от 1000.00 лв.
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за разходваните средства за командировки от
Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2012 г.
до 30.06.2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната 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 отчета за разходваните средства
за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2012 г.
до 30.06.2012 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на
община Крушари за периода от 01.04.2012 г. до 30.06.2012
година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната 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

№ 10 / 89

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Кмета на община Крушари за периода от 01.04.2012 г. до
30.06.2012 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Информация за управлението,стопанисването и разпореждането с
Общинския поземлен фонд през 2012 година.
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 приеме за сведение информацията за
управлението, стопанисването и разпореждането с Общинския поземлен фонд през
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари
да кандидатства с проект „Рехабилитация на общински пътища в
община Крушари, област Добрич с подобекти Общински път DOB
2176 Крушари-Северци и Общински път DOB 1108 с. Лозенец –
разклон Северци” по Мярка 321 от ПРСР – „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони”.
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 „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,
област Добрич с подобекти Общински път DOB 2176 Крушари-Северци и Общински
път DOB 1108 с. Лозенец – разклон Северци” по Мярка 321 от ПРСР – „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони”.
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Докладна записка относно съответствие на проект „Рехабилитация
на общински пътища в община Крушари, област Добрич с
подобекти Общински път DOB 2176 Крушари-Северци и Общински
път DOB 1108 с. Лозенец – разклон Северци” по Мярка 321 от
ПРСР – „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” с приоритетите на Общинския план за развитие за
периода 2007 – 2013 година на 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 удостоверява, че проект „Рехабилитация на
общински пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти Общински път
DOB 2176 Крушари-Северци и Общински път DOB 1108 с. Лозенец – разклон
Северци” по Мярка 321 от ПРСР – „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” отговаря 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 1 „Подобряване на
транспортния достъп на общинско ниво до входните транспортни коридори,
улесняващи достъпа на икономическа активност от и към общината в регионален
план – Доизграждане и рехабилитация на пътната мрежа”.
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари
да кандидатства с проект „Реконструкция на стадион в с. Крушари
и рехабилитация на две спортни площадки в СОУ „Христо
Смирненски” с. Крушари и една спортна площадка в ОУ „Отец
Паисий” с. Лозенец ” по Мярка 321 от ПРСР – „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони”.
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 „Реконструкция на стадион в с. Крушари и рехабилитация на
две спортни площадки в СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари” и една спортна
площадка в ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец по Мярка 321 от ПРСР – „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони”.

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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект „Реконструкция
на стадион в с. Крушари и рехабилитация на две спортни
площадки в СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари и една спортна
площадка в ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец ” по Мярка 321 от ПРСР
– „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” с приоритетите на Общинския план за развитие за
периода 2007 – 2013 година на 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 удостоверява, че проект „Реконструкция на
стадион в с. Крушари и рехабилитация на две спортни площадки в СОУ „Христо
Смирненски” с. Крушари и една спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец ”
по Мярка 321 от ПРСР – „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” отговаря на Приоритет 5 „Укрепване на човешкия капитал и подобряване
качеството на живот”, Специфична цел 4 „Развитие на културата, спорта и
младежките дейности”, Мярка 3 „Развитие на спорт и младежки дейности –
Подобряване на условията за спорт и отдих на населението чрез ремонт и
рехабилитация на съществуващи спортни площадки и стадиони” от Общинския
план за развитие на община Крушари 2007-2013 г.

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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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
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 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно разрешение на финансиращия орган за
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелка от I до XII клас с не
по-малко от 10 ученика в клас в СОУ „Христо Смирненски” с.
Крушари за учебната 2012/2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11. ал. 1 т. 2,
ал. 2 и ал. 3 т. 3 от Наредба № 7/2000 г. на МОМН 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 да се осигурят допълнителни
средства, извън определените по единни разходни стандарти за съответната
дейност за обезпечаване на учебния процес при формиране на паралелка IX клас
– 16 ученика в СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари за учебната 2012/2013
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на слята паралелка от I до XII
клас с по-малко от 10 ученика в клас в ОУ „Васил Левски”
с. Телериг за учебната 2012/2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11а, ал. 1 ,
ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7/2000 г. на МОМН 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 да се осигурят
допълнителни средства, извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност за обезпечаване на учебния процес при формиране на слята
паралелка I-IV клас – 9 ученика в ОУ „Васил Левски” с. Телериг за учебната
2012/2013 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.07.2012 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно обявяване на СОУ „Христо Смирненски”
с. Крушари и ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец за обекти с местно
културно значение.
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
обявява СОУ „Христо Смирненски”
с. Крушари и ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец за обекти с местно историческо и
културно значение.

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

