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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет-Крушари и на
неговите комисии през второто шестмесечие на 2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 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

№ 1/ 1

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общински
съвет-Крушари и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2012 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за
второто шестмесечие на 2012 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

№ 1/2

1.Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията
на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2012 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на
община Крушари за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012
година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 5 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

№ 1/3

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на
Програмата за управление на община Крушари за периода 01.01.2012 г. - 31.12.
2012 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане на нова 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
ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 11 гласа “за”,
“против” няма и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/4

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Наредба № 11, приета с Решение
№ 3/13 от Протокол № 3 от 28.02.2008 година на Общински съвет за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Крушари.

2. Общинския съвет с. Крушари приема нова Наредба № 11 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Крушари с направеното изменение.
3. Възлага на Кмета на община Крушари да предприеме последващи
съгласно закона действия.
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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление
и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2012
година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 8
ал. 9 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 5 ал. 2 от
Наредба № 8 на ОбС, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/5

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2012 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна програма
за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 5 ал. 2 от
Наредба № 8 на ОбС, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/6

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от
Петранка Янкова Кръстева – председател на ОбС
с. Крушари за периода от 01.10.2012 до 31.12.2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от 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

№ 1/7

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства
за командировки от Петранка Янкова Кръстева – председател на ОбС с. Крушари за
периода от 01.10.2012 до 31.12.2012 година.
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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от Добри
Стоянов Стефанов – кмет на община Крушари за периода
от 01.10.2012 до 31.12.2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от 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

№ 1/8

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Добри Стоянов Стефанов – кмет на община Крушари за периода
от 01.10.2012 до 31.12.2012 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА 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 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма
, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/9

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно нивото на
изпълнение на проекти на община 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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на подробен устройствен
план-парцеларен план за трасе на подземен електропровод
20 кV в землището на с. Добрин.
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. 129 ал. 1 от Закона за устройство на територията и Протокол № 1
от 07.01.2013 година на Общинския експертен съвет по устройство на територията,
общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 10

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява ПУП-ПП за трасе на подземен
електропровод 20 кV, свързващ отделните ветрогенератори
на ВЕП „Норекс
Добрин” в землището на 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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари
по Проект „Красива България”.
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” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 11

1.Общински съвет - Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства пред Проект „Красива България“ на МТСП, Мярка 02-02 „Спешно
подпомагане на социалните домове” с проект „Ремонт на сградата на „Дом за стари
хора” в с. Добрин, община Крушари, област Добрич и благоустрояване на дворното
пространство” за обект Дом за стари хора „Света Петка” – с. Добрин, като определя
участието на общината на 55% от стойността на проекта.
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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари
по Проект „Красива България”.
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” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 12

1.Общински съвет – Крушари
дава съгласие община Крушари да
кандидатства пред Проект „Красива България“ на МТСП, Мярка 02 „Подобряване
на социалната инфраструктура” с обект „Ремонт на покрив, саниране на част от
сграда и вертикална планировка на част от дворно пространство на ЦДГ-Лозенец”,
като определя участието на общината на 55% от стойността на проекта.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане на План за действие на община
Крушари за изпълнение и подкрепа на интеграционните политики
2012-2014 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 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема План за действие на община
Крушари в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация.
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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за дейността на местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в
общината за 2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.7 ал. 2 от
Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 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
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в
общината за 2012 година.
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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.01.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно докладна записка с вх. № РД-17473/28.01.2013 година от комисар Руслан Томов – началник ГПУ
Генерал Тошево.
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 12 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да бъдат отпуснати на ГПУ
Генерал Тошево средства за 400 литра дизелово гориво.
2. Средствата да се осигурят от издръжката на дейност „Общинска
администрация” от параграф 1098 Други некласифицирани разходи.

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

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

