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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Междинната
оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари.

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. 24 от
Закона за регионалното развитие и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

3 / 21

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява междинната оценка на Общинския
план за развитие на община Крушари за периода 2007-2013 година.
2. Общинският съвет възлага на Кмета
действия.

на общината последващи законови

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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение на Общинския план
за развитие 2007-2013 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.37
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема допълнение в Общинския план за
развитие 2007-2013 година, както следва:
1. В Приоритет 5 „Укрепване на човешкия капитал” се добавя Специфична цел 5
„Създаване на условия за предоставяне на качествени социални услуги, даващи
възможност за преодоляване на социалното изключване, социалната изолация и
повишаване благосъстоянието на уязвими социални групи”.
Мярка 1 „Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в
риск, преодоляване на социалното изключване и изолация”;
Мярка 2 „Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната
грижа”;
Мярка 3 „Развитие на социални услуги в общността за социално включване на
уязвими групи и лица в неравностойно положение”;
Мярка 4 „Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот”.
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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение на 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 чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с
поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа „за”, „против” и
„въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следните допълнения в Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Крушари:
1. В чл. 21, ал.1, т.2 отпада;
2. В чл. 21, ал.2, т.1 се допълва така: „за ЦДГ на територията на Община Крушари
– 25 лв./месечно или 1,20 лв./дневно”;
3. В чл. 21, ал.3 отпада;
4. В чл. 21, ал.7 се създава нова т.2 със следния текст: “деца на 5 и 6-годишна
възраст от подготвителните групи в ЦДГ”;
5. В чл. 21 се създава нова ал.10 със следния текст: “Родителите и децата,
освободени от заплащане на таксата по чл.21, ал.2, т.1 се включват в програми и
проекти на Общината, свързани със социално включване на рисковите групи в
общността. Лицата, отказали участие в тези програми и проекти се лишават от
придобивката по чл.21, ал.7, т.2.”
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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно осигуряване на средства за
съфинансиране на проект „Екипировката ще спаси нашите животи” по програма
„Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013”, приоритет Ос 2 „Околна
среда, ключова област на сътрудничество, 2.2 „Развитие обща инфраструктура и услуги
за предотвратяване на природни и технологични кризи, включително развитието на
услуги за намеса в спешни ситуации”.
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 11 от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за осигуряване на средства за
съфинансиране на Проект „Екипировката ще спаси нашите животи” в размер на 2.18 %
от стойността на разходите, направени от община Крушари по проекта.
2. Средствата за осъществяване на проекта да се предвидят в бюджета на
общината за 2011 година.
3. 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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Предложение относно определяне на земите от Общинския
поземлен фонд и на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем през стопанската
2011/2012 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. 72
ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 11 от тях с 11
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

3 / 25

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат под наем земи от
Общинския поземлен фонд за стопанската 2011/2012 година, съгласно Приложение
№ 1 чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 3 години.
2. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат под наем земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година, съгласно Приложение № 2 чрез
публичен търг с тайно наддаване за срок от 1 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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно удължаване срока на договор №
ОС-09-207 от 17.04.2006 г. за отдаване под наем на част от общинска сграда в с.
Крушари, находяща се в кв. 30 парцел XII по плана на 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,§ 78
ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от
тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за удължаване срока на договор
№ ОС-09-207 от 17.04.2006 г. за отдаване под наем на част от общинска сграда в
с. Крушари, находяща се в кв. 30, парцел XII по плана на с. Крушари, представляваща
помещение от 36 кв.м., която се използва за битови нужди с пет години, считано от
17.04.2011 г.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 36.36 лева.
3. Общинският съвет възлага на Кмета на община Крушари да сключи анекс с
наемателя.
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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване за финансиране
по приоритетна Ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на
отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) в съответствие с
изискванията на Управляващия орган на ОПОС.
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 11 от тях с 11
гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие община Крушари да
кандидатства по проект „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Добрич” с референтен № BG 161РО005/10/2.10/07/22 по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци на
Оперативна програма „Околно среда 2007-2013 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Предложение относно допускане на изменение на ПУП-ПРЗ
за УПИ XII, кв. 48 по плана на с. Крушари.
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 11, от
тях с 10 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и открие процедура
по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII, кв. 48 по плана на с. Крушари в съответствие с
приложената скица-предложение и установените с нея устройствени показатели.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на общината последващи по ЗУТ
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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия
за развитие на социалните услуги в община Крушари 2011-2015 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, чл. 36б от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ брой гласували 11 от
тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Крушари 2011-2015 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА 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 11 от тях със 7 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се” ,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с.Крушари приема информацията относно учебновъзпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на
учебната 2010/2011 година да се разгледа на следващото заседание на Общинския
съвет, на което да се поканят директорите на училищата.

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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно подписване на Споразумение за
сътрудничество между община Крушари, Министерството на културата, Програмата на
ООН за развитие и библиотеката на читалище „Стефан Караджа-1936” с. Телериг.
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 11 от, тях с 11 гласа “за”, против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
3 / 31
1.Общинският съвет с. Крушари дава съгласие Община Крушари да участва, като
партньор на местно ниво по Програма „Българските библиотеки – място на достъп до
информация и комуникация за всеки”, като оказва дългосрочна подкрепа на
библиотеката на НЧ „Стефан Караджа - 1936”. с. Телериг, включена по Етап 2011 на
програмата.
2.Общинският съвет одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по
Програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
3.В изпълнение на т. 1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на
общината да подпише от името на Общината споразумение за сътрудничество между
община Крушари, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и
библиотеката при НЧ „Стефан Караджа 1936” с Телериг.
4.Общинският съвет задължава кмета да информира периодично Общинския
съвет за изпълнението на Програмата на местно ниво.
5.Общинският съвет възлага контрола по изпълнението на настоящото решение
на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности,
здравеопазване, социална политика, демографски и етнически въпроси „ при Общински
съвет с. Крушари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
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/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
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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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.03.2011 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

.
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за дейността и
финансовото състояние на спортните клубове през 2010 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 11 от, тях с 11 гласа “за”, против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

3 / 32

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността и финансовото
състояние на спортните клубове през 2010 година.
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