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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на
Програма за
управление на община Крушари за мандат 2015-2019 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 5 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против”
и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
1. Общинският съвет с. Крушари
Община Крушари за мандат 2015-2019 г.

№ 1/1
приема

Програма за управление на

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно разпределението на преходния
остатък от 2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.6,
чл. 52 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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/2

1. Общинският съвет с. Крушари приема разпределението на преходния
остатък от 2015 година в размер на 1117267 лева за:
Делегираните от държавата дейности
Полиция,вътрешен ред и сигурност
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии

843075 лева
40102

616690
Доброволни формирования
Целодневни детски градини
Общообразователни училища
Здравеопазване
Център за социална рехабилитация и интеграция

6682
37597
92523
26392
7972

Дом за деца

15117
843075

ВСИЧКО
За местни дейности
За зимно поддържане и снегопочистване
Общинска администрация–издръжка и капиталови
разходи
Ремонт на улици
Ремонт общински пътища
ВСИЧКО

274192 лева
30997
125763
100000
17432
274192
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на
община Крушари за 2016 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 52 ал. 1,
чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 94 ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните
финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 година и ПМС № 380 от 29.12.2015 година за изпълнение на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, с поименно
гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 1
“въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
1. Общинският съвет
както следва:

№ 1/3

приема бюджета на общината за 2016 година,

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
5009699 лева
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3185947 лева
Обща субсидия
Преходен остатък от 2015 година
Собствени приходи
1.1.2.Приходи за местни дейности
В това число:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Трансфери за местни дейности
-Обща изравнителна субсидия
За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътищата
Целева субсидия за капиталови разходи
Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински
пътища
Преходен остатък от 2015 година
За предоставени трансфери по управление на отпадъците
За маломерни паралелки
За дофинансиране
За възстановяване на заем
ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи:
За делегирани държавни дейности в размер на
от държавни трансфери

2314839
843075
28033
1823752
331300
575960
531200
75300
203832
167568
274192
-20200
-53320
-22080
-240000

5009699 лева
3261347 лева
2314839

от местни приходи
от преходен остатък
от дофинансиране
За местни дейности в размер на

28033
843075
75400
1748352 лева

2. Общинският съвет приема бюджета на общината по разходната част в
размер,разпределен по функции,а именно:
Функции
Държавни
Общи
държавни
521980
служби
Отбрана и сигурност
746884
Здравеопазване
56316
Образование
1457436
Социални дейности
379611
Жилищно строителство
Почивно дело,култура
99120
Икономически дейности
Всичко
3261347

Местни

Всичко
1180855

658875
11500

758384
56316
1627686
462311
492220
140630
291297
5009699

170250
82700
492220
41510
291297
1748352

3. Общинският съвет одобрява разпределението на целевата субсидия
за капиталови разходи в размер на 371400 лева. Приложение № 10
3.1.ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ РАЗ ОДИ
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция Общи държавни служби
Ремонт кметство с.Северци

371400
371400
203832
41000

Ремонт читалище с.Александрия
Ремонт кметство с.Добрин
Ремонт кметство с.Капитан Димитрово
Ремонт кметство и детска градина с.Северняк
Проучване и проектиране
Функция Икономически дейности
Ремонт на общински път DOB 3179/ІІІ-293 Коритен –
граница Румъния- Поручик Кърджиево
Ремонт на част от общински път DOB 3170/ІІІ-7103/
Ефр.Бакалово – Телериг – Зимница

9014
60000
18000
48000
27818
167568
127568

40000

3.2. Одобрява разпределението на целевите средства от
преходен остатък в размер на 722108 лева
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция Общи държавни служби
Ремонт читалище Александрия
Ремонт сграда бивша целодневна детска градина
с.Абрит /кметство/
Функция Отбрана и сигурност
Неотложни работи за почистване и укрепване на
дере/отводнителен канал/с.Северняк
Функция Икономически дейности
Ремонт на общински път DOB 3179/ІІІ-293 Коритен –
граница Румъния- Поручик Кър жиево
3.3.Одобрява
разпределението
на
капиталови
средства от преходен остатък общински дейности и

722108
722108
87986
27986
60000
616690
616690
17432
17432

собствени средства в размер на 255000 лева
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция Общи държавни служби
Проучване и проектиране
Функция Жилищно строителство ,БКС и опазване
на околната среда
Основен ремонт на улици
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Функция Жилищно строителство ,БКС и опазване
на околната среда
Закупуване на автобусни спирки в селата Добрин и
Капитан Димитрово
Доставка товарен автомобил

225000
25000
25000
200000
200000

30000
10000
20000

4.Утвърждава разходите за заплати през 2016 година без
училищата,които прилагат системата на делегираните бюджети.Приложение
9
4.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите”Здравеопазване”Социално осигуряване подпомагане и грижи”,”Почивно
дело,култура,религиозни дейности”/без читалищата/се определя от кмета на
общината в рамките на средствата,определени по стандарти и утвърдените
средства.
5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,както следва за:
5.1.Членски внос в размер на 7210 лева .
5.2.Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения 2000 лева
5.3.Субсидии за:
5,3.1 Читалища - 99120 лева
5.3.2..Субсидии за спорт – 18000 лева
5.3.3. Младежки дейности – 2000 лева
5.4.Приема разчет за разходи в размер на 7000 лева за празника на
общината.
5.5.Приема разчет за разходи в размер на 5000 лева за фолклорен събор
Текето.
5.6.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
представянето и отчитането на целевите средства по т,5.1- 5.5
6.Приема следните лимити за разходи:
6.1.Социално-битови в размер на 3% от средствата за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 8000 лева.
6.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет в
размер на 3000 лева
7.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на
транспортни разноски. Приложение № 11 и 12
7.1.За пътуване в границите на населеното място,в съответствие с характера
на трудовата дейност.
7.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от
Европейския съюз в размер на 302919 лева Приложение № 13
9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по
програми на Европейския съюз през 2016 г.по договори за безвъзмездна
помощ.
10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности
с показатели за 2016 година и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018

г. по приходите,помощите,даренията,бюджетните взаимоотношения и
финансирането. Приложение № 14
11.Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет –
няма
и второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2016
година.Приложение № 15
12.Определя максимален размер на дълга ,както следва:
12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на
0 лева.
12.2.Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2016 година в
размер на 0 лева
12.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2016 година в размер на 0 лева.
12.4.Намеренията за поемане на нов общински дълг по чл.13 от ЗОД през
2016 година 0 лева.
13.Определя максимален размер на новите задължения за
разходи,които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5%.
14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които
могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 15 процента.
15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
15.1.В частта на делегираните от държавата дейности-между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност,с изключение на дейностите на
делегиран бюджет,при условие,че не се нарушават стандартите на делегираните
от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност.
15.2.В частта на местните дейности-между утвърдените разходи в рамките
на една дейност,или от една дейност в друга,без да изменя общия размер на
разходите.
15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи.
16.Възлага на кмета:
16.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен.
16.2.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
16.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния
темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни
мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
16.5.Да включва информацията по чл.125 ал.4 от Закона за публичните
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти,в съответствие с изискванията на съответния
Управляващ орган и на Министерството на финансите.
17.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства
от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със
средства
от
Европейския
съюз
и
по
други
международни
програми,включително и на бюджетни организации,чийто бюджет е част от
общинския бюджет.
17.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на
погасяване на заемите,в съответствие с условията на финансиращата програма,но
не по-късно от края на 2016 година.

17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от
Закона за публични финанси.
17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се
спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от Закона за публичните финанси.
17.4.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18.Упълномощава кмета:
18.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти
и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други
фондове на Европейския съюз и на други донори,по национални програми и от
други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение
на общинския план за развитие.
18.2.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници
за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на
бюджета.Приложение № 16

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за
второто шестмесечие на 2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 1 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и
0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/4

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на
Общинския съвет за второто шестмесечие на 2015 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2015-2019 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
във връзка с чл.8 ал.8 от Закона за общинската собственост, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/5

1. Общинският съвет с. Крушари приема Стратегия за управление на
общинската собственост за периода 2015-2019 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имоти–общинска собственост на община
Крушари за 2015 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
във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5 ал. 2 от
Наредба № 8 на Общинския съвет, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет
с. Крушари
приема отчета за изпълнение на
Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост на
община Крушари за 2015 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите–общинска собственост за 2016
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
във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 ал. 2 от
Наредба № 8 на Общинския съвет, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 /7

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за управление
и разпореждане с имотите–общинска собственост за 2016 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение за предоставяне за безвъзмездно управление
на част от административна сграда в с. Крушари на Центъра
за социална рехабилитация и интеграция.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 във връзка с чл. 8 ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл. 22 ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС и искане с вх.
№ РД-04-289 от 12.01.2016 г. от Стефка Николова-управител на Център за
социална рехабилитация и интеграция, с поименно гласуване, общ брой гласували
13, от тях с 13 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 предостави
безвъзмездно право на управление на Център за социална рехабилитация и
интеграция с. Крушари върху втори етаж със застроена площ от 332,21кв.м.,
представляващ самостоятелен обект от сграда с идентификатор 40097.501.569.1.2
по КК на с.Крушари, находяща се в имот с идентификатор 40097.501.569 (по
предходен план имот с пл.№423, УПИ І, в кв.29) по кадастралната карта на
с.Крушари, актувана с АОС №47/01.06.1999г. за срок от пет години.
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно реда за предоставяне на пасища и
мери за общо и индивидуално ползване, приемане на
годишен план паша и правила за ползване на пасищата и
мерите от общинския поземлен фонд на територията на
община Крушари.
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. 37о, ал.1 ал.4 и ал. 5 и чл. 37и ал.3
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 9 от Наредба
№ 7 на Общинския съвет за стопанисване, управление и предоставяне за ползване
на общински пасища и мери на територията на община Крушари, с поименно
гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, 0 “против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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І. Общинският съвет
дава съгласие за предоставяне за общо и
индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ на община Крушари.
II.Общинският съвет определя размера и местоположението на мерите и
пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на
отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище и дава
съгласие за предоставяне им, съгласно Приложение 1.
ІІI. Общинският съвет определя Правила за ползването на мерите и
пасищата на територията на община Крушари, а именно:
Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на
община Крушари
1. Задължения на общината
1.1.да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери
и пасища от местното население за паша на притежаваните от тях животни.
1.2.да предоставя периодична информация и методически указания на
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на
мерите и пасищата.
2. Задължения на ползвателите
2.1. да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни
мероприятия.
2.2. да подобряват повърхностно терена.
2.3. да подобряват мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното
торене.
2.4. да се борят с плевелите и вредната растителност.
2.5. да поддържат мерите и пасищата в добро състояние.
2.6. да използват рационално и щадящо мерите и пасищата.
2.7. да заплатят наем за ползване при подписване на Договора за ползване
на общински пасища и мери.

2.8. да използват предоставените им пасища и мери, съгласно
предназначението им.
2.9. да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване.
2.10. да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и
екологични норми и противопожарни правила.
2.11. да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на
пасищата и мерите.
2.12. да опазват електро-преносните и други съоръжения и инсталации, както
и водоемите.
2.13. да изпълняват указанията на специализираните органи.
2.14. да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови, строителни
и други отпадъци.
2.15. да не унищожават единични и групи дървета, предназначени за
пладнуване на животните.
2.16. да не допускат превръщането на пасищата и мерите в обработваема
земя – нива.
2.17. да не допускат палене на растителността в пасищата и мерите.
2.18. да не преотдават наетите пасища и мери за ползване на трети лица.
ІV. Приема Годишен план за паша на територията на Община Крушари, както
следва:
1. Основание
Настоящият годишен план за паша за стопанската 2016/2017 година се
разработва на основание чл.37о от ЗСПЗЗ, съгласно който планът се изготвя
ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет
2. Обхват
Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползването на
мерите и пасищата в населените места на територията на Община Крушари,
изготвени съгласно чл37о от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет
Крушари.
3. Цел
Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и
пасищата общинска собственост от земеделските стопани, както и да се повишат
техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики, както и
тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.
4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на Плана
4.1. Кметът на Община Крушари:
а/ ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от ОПФ на територията на Община Крушари;
б/ изисква от кметовете и кметските наместници на населените места
спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на
територията на съответното кметство;
в/ съгласува списъците с данните за земеделските стопани или техни
сдружения, регистрирани като юридически лица, кандидатстващи за
ползване на общински пасища и мери с Областна дирекция по безопасност
на храните и с Ветеринарно-медицинската служба.
4.2. Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности”:
а/ ежегодно изисква списък на мерите и пасищата от ОПФ от Общинска
служба „Земеделие“;
б/ отговаря за актуализацията на плана и съдейства на кметове и кметски
наместници за изпълнението му;
в/ изготвя договори и следи за техните срокове;
г/ създава и води регистър за лицата ползващи общински пасища и мери;
4.3. Кметът и кметските наместници на съответното населено място:

а/ провежда събрание на лицата, отглеждащи пасищни животни или на лица,
поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние;
б/ изготвя протокол от събранието включващ информация и сведения за
общинските пасища и мери, които са в недостиг или излишък за землището
на съответното населено място;
в/ организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и
пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
V. Приема пазарна оценка на имотите-пасища и мери от 6,00лв./дка,
изготвена от независим оценител, със сертификат за оценителска правоспособност
рег. №810100012 от 09.11.2010г., издаден от Камарата на независимите оценители
в България, по пазарен механизъм и определя годишна наемна цена от 6,00лв./дка
за землищата на територията на Община Крушари.
VI. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари последващите
законови действия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно предоставяне за безвъзмездно
управление на Защитено жилище с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 във връзка с чл. 8 ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл. 22 ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС и искане с вх. №
РД-04-392 от 15.01.2016 г. от Дарина Желева-управител на Защитено жилище за
хора с умствена изостаналост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от
тях с 13 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 10

1. Общинският съвет с.Крушари
дава съгласие да се предостави
безвъзмездно право на управление на Защитено жилище с.Крушари върху масивна
монолитна, едноетажна сграда със застроена площ от 298,00кв.м.и прилежащ
терен от 1914 кв.м., находяща се в имот с идентификатор 40097.501.719 (по
предходен план кв.48 парцел XII-190) по кадастралната карта на с.Крушари,
актувана с АОС №2046/29.05.2014г. за срок от пет години.
2. Постоянната комисия предлага на Общинския съвет да възложи на кмета
на Община Крушари да извърши необходимите действия, съгласно разпоредбите
на Закона за общинската собственост.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на
Полицейски участък с. Крушари.
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 13, от тях с 13 гласа
“за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие да бъде осигурено
финансиране със собствени средства по бюджета на общината за 2016 година за
дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски участък
с. Крушари за 60 литра дизелово гориво на месец за лек автомобил Ситроен
„Евазион“ с рег. № Тх 04 22 ХК, предоставен за безвъзмездно право на ползване с
Решение № 12/134 от 30.09.2014 година на Общински съвет Крушари, за
изпълнение на основните задачи и дейности на служителите от Полицейски
участък Крушари.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне на заместващ представител
на община Крушари в заседанията на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 15
и ал.2 и чл. 27 ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували
13, от тях с 13 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 12

1. Общинският съвет с. Крушари определя при невъзможност за участие на
кмета на община Крушари в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация, община Крушари да бъде представлявана от Видин Фиданов
Каракашев-зам.кмет „Финанси и бюджет“ на община Крушари.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за извършените разходи за командировки от председателя
на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 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 ЗМСМА, общ брой
гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 13

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи за
командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на
2015 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Доклад относно приемане на отчет за проведени дейности по
Програмата за опазване на околната среда на Община Крушари
за 2015 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 24
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.79 ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, общ брой
гласували 13 , от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 14

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за проведени дейности по
Програмата за опазване на околната среда на Община Крушари за 2015 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Приемане на План за действие на община Крушари в изпълнение
на областната стратегия за интеграция на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2016 година.
След направените изказвания и предложения на основание т. 3 от Глава VII
от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите
2012-2020, 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”, 0
“против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 15

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 за 2016 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в
общината за 2015 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 13, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 16

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение отчета за дейността на
местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на община Крушари за 2015 г.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2016 г.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Крушари за 2016 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 26а ал.1 и
ал.2 от Закона за народните читалища и чл.27 ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 13, от тях с 13
гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 1 / 17

1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Крушари за 2016 г.

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

