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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на предварително съгласие за
промяна предназначението на засегнати общински имоти в
землището на с. Северняк за строителство на обект:
Реконструкция на път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Севернякграница с Р Румъния” от км 44+442 до км 45+685.08
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 25 от
ЗСПЗЗ, чл. 78а от ППЗСПЗЗ и писмо с вх. № РД-02-5201 от 22.10.2012 г. от Агенция
„Пътна инфраструктура”, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с
12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 14/ 128

1. Общинският съвет с. Крушари дава предварително съгласие за промяна
предназначението на поземлен имот /ПИ/ с №119018 по картата на възстановена
собственост /КВС/ на с. Северняк с площ от 1,562 дка, с начин на трайно ползване
/НТП/ - неидентифицирана собственост, ІV категория, актуван с АОС №1785 от
01.11.2012г.; поземлен имот /ПИ/ с №120010 по картата на възстановена
собственост /КВС/ на с. Северняк с площ от 1,020 дка, с начин на трайно ползване
/НТП/ - неидентифицирана собственост, ІV категория, актуван с АОС №1786 от
01.11.2012г.; поземлен имот /ПИ/ с №000048 по картата на възстановена
собственост /КВС/ на с. Северняк с площ от 46,827 дка, с начин на трайно ползване
/НТП/ - пасище,мера, ІІІ и VІ категория, актуван с АОС №1665 от 29.08.2011г.;
поземлен имот /ПИ/ с №000049 по картата на възстановена собственост /КВС/ на с.
Северняк с площ от 143,927 дка, с начин на трайно ползване /НТП/ - пасище,мера,
ІІІ и VІ категория, актуван с АОС №1666 от 29.08.2011г.; поземлен имот /ПИ/ с
№000080 по картата на възстановена собственост /КВС/ на с. Северняк с площ от
12,815 дка, с начин на трайно ползване /НТП/ - полски път, ІХ категория, без акт;
поземлен имот /ПИ/ с №000082 по картата на възстановена собственост /КВС/ на с.
Северняк с площ от 8,584 дка, с начин на трайно ползване /НТП/ - полски път, ІХ

категория, без акт във връзка с изграждане на обект еконструкция на път ІІІ-293
„Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р Румъния” от км 44+442 до км
45+685.08.
2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното
съгласие за промяна на предназначението на същите имоти от 2 (две) години,
считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.
3. Общинският съвет
упълномощава кмета на общината да извърши
последващи законови действия, произтичащи от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно встъпване в дълг чрез издаване на
Запис на заповед от кмета на община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
08/322/00891 от 20.11.2012 по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените
места» от Програмата за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ за проект «Ремонт
и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в
селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово» .
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 10
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 115 от постановление № 367 на Министерски съвет от
29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2012 година и договор за отпускане на финансова помощ № 08/322/00891 от
20.11.2012 г. по мярка 322 за Проект «Ремонт и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефр.
Бакалово», сключен между община Крушари и ДФ «Земеделие»-Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул «Цар Борис III” № 136,
ЕИК ПО БУЛСТАТ 121100421, индентификационен номер по ДДС BG 121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, с поименно
гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против”
и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 14 / 129

1. Общинският съвет с. Крушари упълномощава
кмета на община
Крушари да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие”–Разплащателна агенция в размер на
774 661,80 лв. (седемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и
един лв. и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащането
по договор за отпускане на финансова помощ № 08/322/00891 от 20.11.2012г. по
мярка 322 за Проект „.Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в

сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово” сключен
между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №
08/322/00891/20.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
3. Одобрява Запис на заповед (Приложение 1)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Доклад относно приемане Програма за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на община Крушари
2012-2016 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 40 от Закона за защита на животните, общ брой
гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 14 / 130

1. Общинският съвет с. Крушари
приема Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари
2012–2016 година.
2. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да организира
изпълнението на Програмата и ежегодно да внася отчет за нейното изпълнение в
Българската агенция по безопасност на храните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно съгласуване на изработен подробен
устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за
Реконструкция на Път ІІІ-293 „Александрия – Коритен Северняк – граница с Р. Румъния” от км 44+442 до км
45+685.08
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 3 от Закона за устройство на територията,
общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 14 / 131

1. Общинският съвет с. Крушари съгласува изработения проект на ПУП-ПП
за Реконструкция на Път ІІІ-293 „Александрия–Коритен-Северняк–граница с
Р Румъния” от км 44+442 до км 45+685.08.

2. Кметът на Общината да представи на компетентния орган решението, като
становище на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно състоянието и дейността на Дом за стари
хора „Света Петка” с. Добрин .

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”, “против” и
“въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 14 / 132

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно състоянието
и дейността на Дом за стари хора „Света Петка” с. Добрин .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за деца с
увреждания с. 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”, “против” и
“въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 14 / 133

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за дейността на
Дневен център за деца с увреждания с. Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за дейността на Домашен социален патронаж .

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”, “против” и
“въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 14 / 134

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за дейността на
Домашен социален патронаж .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.11.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно стъпване в дълг чрез издаване
Запис на заповед от кмета на община Крушари в полза на Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
Договор №08/321/01219 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на
селските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Рехабилитация на общински пътища в
община Крушари, област Добрич : DOB 2176 (21061) с.Крушари – с.Северци и DOB
1108 (21327) с.Лозенец – разклон с.Северци”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 10
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 115 от постановление № 367 на Министерски съвет от
29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2012 година и договор за отпускане на финансова помощ № 08/321/01219 от
27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на общински пътища в
община Крушари, област Добрич : DOB 2176 (21061) с. Крушари – с.Северци и DOB
1108 (21327) с.Лозенец – разклон с.Северци”, сключен между община Крушари и
ДФ «Земеделие»-Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул «Цар Борис III” № 136, ЕИК ПО БУЛСТАТ 121100421,
индентификационен номер по ДДС BG 121100421, представляван от изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов, с поименно гласуване, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 14 / 135

1. Общинският съвет упълномощава кмета на община Крушари да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 1 547 582.30 лв.
( един милион петстотин четиридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и два
лева и тридесет стотинки ) за обезпечаване на 110 % от авансово плащането по

договор за отпускане на финансова помощ № 08/321/01219 от 27.11.2012г. по мярка
321 за Проект „„Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област
Добрич : DOB 2176 (21061) с.Крушари – с.Северци и DOB 1108 (21327) с.Лозенец –
разклон с.Северци” сключен между Община Крушари
и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Крушари да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 08/321/01219 от
27.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Одобрява Запис на заповед (Приложение 1)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

