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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Отчет за дейността на Общинския съвет и
неговите комисии през първото полугодие на
2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 6 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

9 / 75

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общинския
съвет и неговите комисии през първото полугодие на 2009 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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на

общината за първото шестмесечие на 2009
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 12 , от тях с 11
гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

9 / 76

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на
бюджета за първото шестмесечие на 2009 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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Докладна записка относно актуализация на
бюджет 2009 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 12 , от тях с 11
гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

9 / 77

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешните компенсирани промени по
разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2009 година, както следва:
било
става
Подмяна дограма на ЦДГ Лозенец
Ремонт кметство с. Кап. Димитрово
Подмяна дограма адм.сграда III етаж
Ремонт читалище Телериг-сватбен салон
Подмяна на OV инсталация адм.сграда III етаж
Изграждане и обзавеждане на сървърно помещение
Доставка и монтаж на вертикални щори и комарници
Проучване и проектиране

15 000
3 600
17 000
16 600

140 500

11 673
8 500
5 800
4 870
161 857

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на

Общинския съвет-Крушари за първото
шестмесечие на 2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 1 т. 7
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” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

9 / 78

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията
на Общинския съвет-Крушари за първото шестмесечие на 2009 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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно промяна в Наредба № 11

за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 7
и чл. 27 ал. 4 и ал 5 от ЗМСМ, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от
тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

9 / 79

1. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение в Наредба №
11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари:
а/ В чл. 22 ал. 1 числото 25 се заменя с числото 30, считано от 01.09.2009
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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Предложение
относно
допълнение
на
Програмата за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 12
и чл. 27 ал. 4 и ал 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската
собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 10 гласа “за”,
1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

9 / 80

1. Общинският съвет с. Крушари
приема следното допълнение в
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2009
година:
а/ В раздел III, буква „Г” се създава нова точка 166:
№
166

Описание на имота
Лозе с. Северци

АОС №
1024/13.07.2009-вп

Кв/парцел
№ 013007

Площ
57.952 дка

Данъчна оценка
5 398.20

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Докладна записка отностно продажба на
общински недвижим имот – частна общинска
собственост, поземлен имот в с. Северци с
начин на трайно ползване –лозе,актуван с АОС
№ 1024/13.07.2009 г.

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 чл. 35 ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 39 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно
гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1
“въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

9 / 81

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на общински недвижим имот-частна общинска
собственост,представляващ поземлен имот в с. Северци № 013007 с площ от
57.952 дка с начин на трайно ползване-лозе, актуван с АОС № 1024/13.07.2009
година.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 17 386.00 лв.,
изготвена от експерт-оценител с лиценз № 5057/01.11.1996 г. от АП гр. София и
определя начална тръжна цена 17 400 лева.
3. Възлага на Кмета на община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Отчет
за
разходваните
средства
за
командировки от Председателя на Общинския
съвет и Кмета на общината за второто
тримесечие на 2009 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 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

9 / 82

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства
за командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината през
второто тримесечие на 2009 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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно партньорство с Република
Румъния по програма „ Трансгранично сътрудничество Румъния-България 20072013 година„ , приоритетна Ос 2 „Околна среда”, ключова област на
сътрудничество 2.2 „Развитие обща инфраструктура и услуги за предотвратяване
на природни и технологични кризи, включително развитието на услуги за намеса в
спешни ситуации” в проект „Екипировката ще спаси нашите животи”.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

9 / 83

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да вземе
участие като партньор на Република Румъния по Оперативна програма
„Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.”, приоритетна Ос
2 „Околна среда, ключова област на сътрудничество” 2.2. „Развитие обща
инфраструктура и услуги за предотвратяване на природни и технологични кризи,
включително развитието на услуги за намеса в спешни случаи” в проект
„Екипировката ще спаси нашите животи”.
2. Общинският съвет упълномощава г-н Добри Стефанов–кмет на община
Крушари да сключи договора за партньорство, да подпише всички необходими
документи и извърши всички необходими процедури при участието си в проекта.
3. Общинският съвет дава съгласие в бюджета на общината за 2009/2010
година:
- да се предвидят целево 2.18 % от разходите направени от Общината по
проекта;

-да се осигури временна наличност на финансови средства, докато не бъдат
възстановени от програмата/суми,които ще бъдат разходвани в аванс от
бенефициента/;
-да се покрият всички разходи,извън допустимите разходи, съответстващи
на дейностите, извършени от община Крушари по време на изпълнението на
проекта

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно преобразуване на ЦДГ с.

Лозенец от едногрупна в
учебната 2009/2010 година.

двугрупна

за

След направените изказвания и предложения на основание чл. 10 ал. 7 от
Закона за народната просвета, чл. 15 ал. 1 от ППЗНП и във връзка с чл. 2 ал. 1 от
Наредба № 7 за определяне на броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини и
обслужващите ги звена и чл. 27
ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие

РЕШЕНИЕ

9 / 84

1. Общинският съвет с. Крушари преобразува ЦДГ с. Лозенец за учебната
2009/2010 година от едногрупна в двугрупна детска градина.
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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2009 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно допускане на изменение

на
ПУП-ПРЗ за УПИ VII, пл.
№ 237 в кв. 43 по плана на с. Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
11 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 и ал. 2 т. 6 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

9 / 85

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за допускане на изменение
на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, пл. № 237 в кв. 43 по плана на с. Крушари, съгласно
приложената скица-предложение.
2. Възлага на Кмета на общината последващи съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

