ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Предложение относно закупуване на лек автомобил за
ползване от служителите на ПУ Крушари към Второ РУП
Добрич.
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, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за закупуване на лек
автомобил, който да бъде предоставен за безвъзмездно ползване от служителите
на ПУ Крушари.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на общината последващи 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Информация относно учебно-възпитателната работа в
училищата на община Крушари за първия учебен срок на
учебната 2010/2011 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 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
учебно-възпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен
срок на учебната 2010/2011 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Доклад относно дейността на читалищата в изпълнение
на Програмата за развитие на читалищната дейност в
община Крушари през 2010 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 и
чл. 26а ал. 4 от Закона за народните читалища, общ брой гласували 10, от тях с 10
гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема доклада за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в
община Крушари и за разходваните от бюджета средства през 2010 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Одобряване числеността и структурата на общинска
администрация.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 2 и
чл. 27 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 10 от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява общата численост и структурата
на общинска администрация, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
2. Общинският съвет 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/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение на Решение № 3/25
от 30.03.2011 година на Общински съвет с. Крушари.
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. 72 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ
брой гласували 10 от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение в решение
№ 3/25, прието в заседание на Общинския съвет на 30.03.2011 г.:
1. В т. 2 от Приложение № 2 се заличават следните имоти:
а/ с.Абрит – имот № 009009 с площ 15.024 дка;
б/ с.Земенци – имот № 070015 с площ 4.781 дка;
в/ с.Капитан Димитрово – № 008026 с площ 5.629 дка;
г/ с.Капитан Димитрово - №008070 с площ 3,003 дка;
д/с.Капитан Димитрово - №008072 с площ 92,430 дка;
е/с.Капитан Димитрово - №011019 с площ 6,015 дка;
ж/с.Капитан Димитрово – 012027 с площ 15,381 дка;
з/с.Северняк - №016031 с площ 3,079 дка;
и/с.Северняк - №021001 с площ 9,366 дка.
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за ползване на
пасища и мери на територията на община Крушари за
2011 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 и във връзка с чл. 37о и чл. 37п от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и чл. 5 от Наредба № 7 на ОбС за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на
територията на община Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от
тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие за предоставяне и
актуализиране на мерите и пасищата от ОПФ на територията на Община Крушари
за 2011г. за общо ползване на земеделските стопани и/или техните сдружения,
отглеждащи пасищни животни или на лица, които са поели задължението да ги
подържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Приложение №1.
ІІ. Приема годишен план за паша на територията на Община Крушари.
ІІІ. Цената за ползване на мери и пасища от ОПФ на територията на Община
Крушари е определена в Наредба № 11 за определянето на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Крушари и е в размер на 2 лв. /два лева/ за един
декар предоставена площ.
ІV. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на
мерите и пасищата са съгласно изискванията на чл.6 от Наредба №7 за
стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери
на територията на Община Крушари и приетите с решение 5/41 от Протокол
№5/04.05.2010 г. на общински съвет
Правила за ползването на мерите и
пасищата.
V. Възлага на кмета последващи 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно
ползване на 50.000 дка общинска земя на НЧ „Христо
Ботев-1940 г.” с. Коритен.
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. 39 ал. 3 ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, § 6
от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за норадните читалища и
молба с вх. № ОС-12-1951 от 12.04.2011 г. на читалищно настоятелство на НЧ
„Христо Ботев-1940” с. Коритен, с поименно гласуване, общ брой гласували 10 от
тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за предоставяне за
безвъзмездно право на ползване на читалищно настоятелство при НЧ “Христо
Ботев-1940” с.Коритен върху 50,000 дка общинска земеделска земя по чл.19 от
ЗСПЗЗ, представляваща част от имот № 008072 целият от 92,430 дка, ІV категория
по плана на с.Капитан Димитрово за стопанска 2011/2012 година.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да сключи договор за
безвъзмездно право на ползване с председателят на читалищно настоятелство при
НЧ “Христо Ботев-1940” с.Коритен.
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от
Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината
за периода от 01.01.2011 г. до 31.03.2011 г.
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”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината за
периода 01.01.2011 г до 31.03.2011 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА 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 10 от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се”
няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за
работата на общината при зимни условия.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на План за
реализиране на Общинската стратегия за социални услуги
през 2011 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. 19 ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б ал. 4
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ брой
гласували 10 от тях с 10 гласа “за”, против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема План за реализиране на Общинска
стратегия за социални услуги за времеви период през 2011 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно изпълнение на дейностите на
община Крушари, като партньор на местно ниво в Проект
№ 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място
за достъп до информация и комуникация за всеки”.
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 в
изпълнение на Решение № 15/127 от 16.12.2009 г. на Общински съвет с.
Крушари,общ брой гласували 10 от, тях с 10 гласа “за”, против” и “въздържали
се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
приема
информацията
относно
изпълнение на дейностите на община Крушари, като партньор на местно ниво в
Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до
информация и комуникация за всеки”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

