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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация на бюджет 2010
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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация , с поименно гласуване,общ брой гласували 9, от тях с 9 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешните компенсирани промени
по разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2010 година,а именно:
било
става
Общински път 21047 Коритен- Абрит
61500
60887
Общински път 21327 Божурово –Лозенец-Северци
51500
49962
Общински път 21043 Зимница – разклона
/Телериг-Бакалово/
2151
Всичко:
113000
113000
2. Общинският съвет одобрява сумата от 8000 лева с промяна на параграф
1030” Текущ ремонт” при дейност”Общинска администрация”, разпределена на
параграф 5100 Основен ремонт на общински път 21043 Зимница – разклона/ТелеригБакалово/.
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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато за ново обсъждане със Заповед
Областен
№ РД-11-01-21 от 11.10.2010 година на
управител Добрич, Решение № 10/104 по Протокол № 10
от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на
29.09.2010 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 83 ал. 3 от ПМС
№ 324 за изпълнението на държавния бюджет на Република България, чл. 45 ал. 9 и
ал. 10 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,с поименно гласуване, общ брой гласували 9, от тях с 9 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 10/104 по Протокол № 10
от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 29.09.2010 година.
2. Общинският съвет с. Крушари утвърждава списък на педагогическия
персонал и определя заплащане на транспортни разходи в размер 85 на сто от
цените на абонаментните карти за автобус от местоживеенето им до местоработата
в друго населено място и обратно, съгласно Приложение № 1.
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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно удължаване срока на договор
№ ОС-09-252 от 06.11.2006 година за отдаване под наем
на три броя помещения, находящи се в сградата на
„бивше кметство” с. Пол. Дяково.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 14 ал. 3 от
Закона за общинската собственост, §78 ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската
собственост, чл. 26 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл. 24 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
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1. Общинският
съвет с. Крушари дава съгласие да се удължи срока на
договор №ОС-09-252 от 06.11.2006 г. за отдаване под наем на три броя помещения с
обща площ 117 кв.м., находящи се на първи етаж в сградата на Бивше кметство с.
Полк. Дяково, УПИ VІІІ, кв.33 по плана на с. Полк. Дяково, които се използват за
инсталиране на телекомуникационни съоръжения 1 /една/ година, считано от
06.11.2010 г.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 304,20 лв. по т.1,
Раздел V от Тарифата за определяне на начален размер на месечен наем за 1 кв.м.
площ при предоставяне на помещения и терени-общинска собственост.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс към договор № ОС09-252 от 06.11.2006г. с наемателя.
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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на
общината за периода 01.07.2010 – 30.09.2010 година.
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,
във връзка с чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 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 съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Кмета на общината за периода от 01.07.2010 г. до 30.09.2010
година.

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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на представител на
община Крушари в Асоциацията по В и К в област Добрич
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и
чл. 27 ал. 3 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 198е ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, 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 съвет с. Крушари дава съгласие Община Крушари да участва
в Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич.
2. Общинският съвет определя за
представител на Община Крушари в
Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич - Добри
Стоянов Стефанов – Кмет на Община Крушари.
3. Общинският съвет определя
мандат на представителя на Община
Крушари в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич
за срок до края на мандата на настоящия Общински съвет.
4. При невъзможност за участие на определения по т. 2 представител в
заседания на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия
Добрич, той ще бъде заместван от Зекерие Алиш Мехмед – зам.кмет на общината и
Иван Митев Иванов – зам.кмет на общината.
5. Общинският съвет упълномощава представителя на Община Крушари в
Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич да гласува
положително при приемане на решения по т. 1, 2 и 3 от обявения дневен ред на
Общото събрание, което ще се проведе на 05.11.2010 г.
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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2010 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно допускане на процедура по изменение
на ПУП-ПРЗ за част от с. Зимница.
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. 134 ал. 1 т. 1 от Закона за устройство на територията, 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 съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви проект и
процедира изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I , кв. 36 по плана на с. Зимница в
съответствие с приложената скица-предложение и установените с нея устройствени
показатели.
2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2010 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно състоянието на пътната инфраструктура
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 10 от тях с 10 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
състоянието на пътната инфраструктура в община Крушари.
2. Общинският съвет задължава Кмета на общината да информира съответните
институции за състоянието на републиканската пътна инфраструктура на
територията на община Крушари, което създава условия за извършване на пътнотранспортни произшествия.

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 № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2010 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно извършената дейност по зимната
подготовка в общината за сезон 2010-2011 година.
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 10 от тях с 10 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
извършената дейност по зимната подготовка в общината за сезон 2010-2011 година.

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

