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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно отмяна на Решение № 6/41 от
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет-Крушари,
проведено на 02.05.2012 година и приемане на ново
решение за избор на представител на община Крушари в
Общото събрание на „МБАЛ-Добрич” АД.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и
чл. 27 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 66

1. Общинският съвет с. Крушари отменя решение № 6/41 от Протокол № 6 от
заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 02.05.2012 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно отмяна на Решение № 6/41 от
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет-Крушари,
проведено на 02.05.2012 година и приемане на ново
решение за избор на представител на община Крушари в
Общото събрание на „МБАЛ-Добрич” АД.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 9
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 67

1. Общинският съвет с. Крушари избира за представител на Община Крушари
в Общото събрание на „МБАЛ-Добрич” АД Добри Стоянов Стефанов – кмет на
Община Крушари, като го задължава да участва в дейността на дружеството.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област
Добрич за ново обсъждане Решение № 5/60 от Протокол
№ 5 от редовно заседание на Общински съвет–Крушари,
проведено на 25.04.2013 година .
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и
чл. 27 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка със заповед № АдК-04-15 от 14.05.2013 г. на Областния управител на област
Добрич, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 68

1. Общинският съвет с. Крушари отменя решение № 5/60 от Протокол № 5
от редовно заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 25.04.2013
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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлени имоти с
начин на трайно ползване-лозови насаждения, находящи се
в землището на с. Лозенец.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 2 ал.1 от
Наредба № 8, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 8 гласа “за”,
3 “против” и 2 “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 69

1. Общинският съвет с. Крушари не приема предложението относно продажба
на поземлени имоти с начин на трайно ползване-лозови насаждения, находящи се в
землището на с. Лозенец.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно предварително съгласие за
промяна на
предназначението
на поземлен имот с.
Алекснадрия № 043003 с площ от 53,189 дка с начин на
трайно ползване – пасище, мера, V категория по КВС на с.
Александрия, актуван с АОС № 922/20.10.2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. чл. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.
25 ал. 3 т. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 70

1. Общинският съвет с. Крушари дава предварително съгласие за промяна
на предназначението на поземлен имот (ПИ)с № 043003 с площ от 53,189 дка с
начин на трайно ползване (НТП) – пасище,мера, V категория по картата за
възстановяване на собственост (КВС) на с. Александрия, актуван с АОС №
922/20.10.2008 г. От «пасище,мера» в «За рекреационни дейности».
2. На основание чл. 25 ал. 5 от ЗСПЗЗ определяя срок на валидност на
предварителното съгласие за промяна на предназначението на имота 2 (две)
години, считано от датата на влизане в сила на 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за състоянието на обществения ред и борбата
с престъпността на територията на участък „Полиция”Крушари за периода 01.01.2013 г. – 15.05.2013 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 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 71

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
обществения ред и борбата с престъпността на територията на участък „Полиция”Крушари за периода 01.01.2013 г. – 15.05.2013 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изготвяне на проект
за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, Пл. № 124 и УПИ XIII,
Пл. № 126 в кв. 19 по плана 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. 134 ал. 2 т. 6 от Закона за устройство на територията, общ брой
гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против”
и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 72

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, Пл. № 124 и УПИ XIII, Пл. № 126 кв. 19 по плана
на с. Добрин в съответствие с приложената скица-предложение и установените с
нея устройствени показатели.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешаване изработването на
Общ устройствен план на Община Крушари и одобрение на
задание за изготвяне на Общ устройствен план на Община
Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 124 ал. 1 и
чл. 124а от Закона за устройство на територията и чл. 27 ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 13, от
тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 73

1. Общинският съвет
с. Крушари разрешава изработването на Общ
устройствен план на община Крушари.
2. Общинския съвет с. Крушари одобрява задание за изготвяне на Общ
устройствен план на община Крушари с направените предложения и изменения.
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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за нивото на изпълнение на проектите, по
които работи общината.
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 13, от тях с 12 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 74

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за
нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране
и поддържане чистотата на населените места 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 13, от тях с 8 гласа “за”, 2 “против” и 3 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 75

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за проведените
мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в
Община Крушари да се разгледа на следващото заседание на Общинския съвет,
като подробно се посочат видовете извършени дейности по населени места и
финансовото им обезпечаване.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за работата на общината при зимни условия.
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 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

1. Общинският съвет с. Крушари
общината при зимни условия.

№ 6 / 76

приема информацията за

работата на

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Общинска програма за
закрила на детето 2013 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 27 ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 13, от
тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 6 / 77

1. Общинският съвет с. Крушари приема Общинска програма за закрила на
детето 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.05.2013 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно включване в списъка на защитените
училища
на ОУ „Васил Левски” с. Коритен за учебната
2013/2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание § 6е ал. 1 и ал. 5
от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, чл. 5 от
Постановление № 212 от 02.09.2008 година
за приемане на критерии за
определяне на защитените училища в Република България и условията за тяхното
допълнително финансиране и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, 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
предлага
на Министерството на
образованието и науката, ОУ „Васил Левски” с. Коритен, община Крушари, област
Добрич да бъде включено в Списъка със защитени училища за учебната 2013/2014
година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

