ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет относно дейността на Общински съвет-Крушари и на
неговите комисии през първото шестмесечие на 2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.27 ал.6 и
чл. 27 ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой
гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 131

1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета на председателя на Общинския
съвет за дейността на съвета и неговите комисии за първото полугодие на 2015
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Крушари за
първото шестмесечие на 2015 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 10 , от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 132

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет-Крушари за първото шестмесечие на 2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община
Крушари за първото шестмесечие на 2015 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,
чл. 137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 49 ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Крушари, с поименно гласуване,общ брой гласували 10 , от тях с 8 гласа “за”, 0
“против” и 2 “въздържали се”, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 10 / 133

1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета за касовото изпълнение на
бюджета на общината за първото шестмесечие на 2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение бюджета на община Крушари за 2014 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 10 , от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 10 / 134

1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета за изпълнение бюджета на
общината за 2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно допълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2015 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.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.6
ал.2 т.2 от Наредба № 8 на ОбС-Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 135

I. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение в Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година:

по
ред

1.В Раздел II в точка 3 се добавят точка 14,15 и 16, а именно:
Описание
№
на
АОС №
Кв./парцел
Площ
имота

Данъчна
оценка

УПИ
1 с.Бистрец

2182/22.05.2015г. Кв.10, парцел V

1400 кв.м.

2923,20 лв.

УПИ
1 с.Бистрец

2183/22.05.2015г. Кв.10,парцел VІ

1450 кв.м.

3027,60 лв.

УПИ
1 с.Бистрец

2184/22.05.2015г. Кв.10,парцел
VІІ

1450 кв.м.

2749,20 лв.

4
5
6

ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на урегулирани поземлени имоти
V, VI и VII в кв. 10 по плана на с. Бистрец.
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 Закона за общинската собственост, чл.43 ал.1 от Наредба №8 и във връзка
със заявление №ОС-12-3223 от 29.04.2015г. от Вилдан Садъкова Изетова, с поименно
гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против”
и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 136

І. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
публичен търг с тайно наддаване на урегулирани поземлени имоти, както следва:
1.УПИ V в кв.10 по плана на с.Бистрец с площ от 1400 кв.м., актуван с
№2182/22.05.2015г.
2.УПИ VІ в кв.10 по плана на с.Бистрец с площ от 1450 кв.м., актуван с
№2183/22.05.2015г.
3.УПИ VІІ в кв.10 по плана на с.Бистрец с площ от 1450 кв.м., актуван с
№2184/22.05.2015г.

чрез
АОС
АОС
АОС

ІІ. Общинският съвет с. Крушари приема пазарните оценки на имотите,
изготвени от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в
България и определя началните тръжни цени за имотите, както следва:
1.За УПИ V в кв.10 по плана на с.Бистрец в размер на 3500 лв.
2.За УПИ VІ в кв.10 по плана на с.Бистрец в размер на 3625 лв.
3.За УПИ VІІ в кв.10 по плана на с.Бистрец в размер на 3625 лв.
ІІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно осигуряване на средства за
обезщетение по принудително отчуждаване на 4 бр. частни поземлени имотаземеделска земя, засегнати от ПУП-ПП за обект „Отводнителен канал“ на
територията на землище с. Северняк, община Крушари, област Добрич.
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 и
чл. 29 ал.1 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой
гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 10 / 137
1. Общинският съвет с. Крушари одобрява сумата от 1154 лева за обезщетение
по принудително отчуждаване частни имоти за реализирането на обект ”Отводнителен
канал” в землището на с.Северняк, както следва:

№
по

№ на
имот

ред

вид
територия
по КВС

НТП

Кате
гория площ

по КВС

в дка

Засегната
площ
в дка

пазарна
стойност
на
засегната
площ
в лв.

вид собственост
собственик

1 №118048 земеделска

пасище,
мера

4

1,401

0,582

374 частна

2 №118054 земеделска

нива

4

2,312

0,406

316 частна

3 №118055 земеделска

нива

4

1,894

0,313

частна

4 №118056 земеделска

нива

4

2,672

0,288

216 частна

8,279

1,589

248

общо

насл.Мюрсел
Муса Осман
Рюстем Али
Мехмед
насл.Али
Мехмед
Исмаил
насл.Али
Мюмюн Ариф

1154

2. Средствата да се осигурят от наличните бюджетни средства и се прехвърлят
в бюджетната сметка за чужди средства - BG 36 IORT 80883387611303 ТБ Инвестбанк
АД гр.Добрич, по отделни индивидуални партиди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за разходваните средства за командировки от
Председателя на Общински съвет-Крушари за периода от
01.04.2015г. до 30.06.2015 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 10, от тях с 10
гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 138

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Председателя на Общински съвет-Крушари за периода от
01.04.2015г. до 30.06.2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на
община Крушари за периода от 01.04.2015г. до 30.06.2015
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 10, от тях с 10
гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 139

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Кмета на община Крушари за периода от 01.04.2015г. до 30.06.2015
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно нивото на изпълнение на проектите, по
които работи 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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 140

1. Общинският съвет-Крушари приема информацията относно нивото на
изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 008048 в землището на с. Полк. Дяково за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“.
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, общ брой гласували 10,
от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 141

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №008048 в
землището на с. Полк. Дяково, Община Крушари за промяна на предназначението му
от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 50 167 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 387 м² и площ за временна монтажна площадка 2283
м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, диаметър
на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 20÷40%.
2.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при
формиране на слети паралелки от I до XII клас с не по-малко от 10 ученици от два
класа в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец и ОУ „Васил Левски“ с. Телериг.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11, ал.1, т.3, ал.2,
ал.3 т.1 и т. 2 и ал. 5 т.1 и т.2 от Наредба № 7/2000г. на МОН и чл.27 ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 10, от тях с
10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за слети паралелки от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученици от два класа
за обезпечаване на учебния процес, извън определените единни разходни стандарти
за съответната дейност в училищата ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „Васил
Левски” с. Телериг за учебната 2015/ 2016 г, както следва:
ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец - слети паралелки
І – ІІ клас -12 ученици
V – VІІ клас – 13 ученици
VІ – VІІІ клас – 13 ученици
ОУ „Васил Левски” с. Телериг – слети паралелки
V – VІ клас – 10 ученици
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.07.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при
формиране на слети паралелки от I до XII клас с по-малко от 10 ученици от два класа
в ОУ „Васил Левски“ с. Телериг.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11а, ал.1, ал.2 и
ал.3
от Наредба № 7/2000г. на МОН и чл.27 ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 10, от тях с 10
гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за слети паралелки от І до ХІІ клас с по-малко от 10 ученика от два класа за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти
за съответната дейност за учебната 2015/2016 г. в ОУ „Васил Левски” с. Телериг както
следва:
I – II клас- слята с 9 ученици
ІІІ-ІV клас -слята с 6 ученици
VІІ- VIІІ клас - слята с 8 ученици

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

