ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Допълнение в Наредба № 8 за реда за
придобиване на право на собственост и
ограничени вещни права, за предоставяне за
управление, под наем и разпореждане с имоти
и вещи – собственост на община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията във
връзка с Писмо № АК-01-03-2449 от 18.08.2008 г. на Областния управител на
област Добрич, 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 допълнение в Наредба
№ 8 за реда за придобиване право на собственост и ограничени вещни права,
за предоставяне за управление под наем и разпореждане с имоти и вещи –
собственост на община Крушари:
1. В чл. 31 ал. 2 след съюза „чрез” се добавя думата „публичен” и след
съюза „или” се добавя израза „публично оповестен”.

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно изменение в Наредба №
16 за принудително изпълнение на заповеди
за поправяне, заздравяване или премахване
на строежи или части от тях на територията на
община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, чл. 404 от ГПК във връзка с Писмо № АК-01-03-2904
от 15.10.2008 г. на Областния управител на област Добрич, 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 Наредба
№ 16 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване
или премахване на строежи или части от тях на територията на община
Крушари:
1. В чл. 13 думите „чл. 237 буква „к” се заменят с израза „ чл. 404 и
следващите от Глава тридесет и шеста Издаване на изпълнителен лист от
гражданския процесуален кодекс”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно изменение в Наредба
№ 18 за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с Писмо № АК-01-03-2904 от 15.10.2008 г.
на Областния управител на област Добрич, 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 следните изменения в Наредба
№ 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Крушари:
1. В чл. 6 т. 17 записания чл. 38 се заменя с „чл. 37”.
2. В чл. 21 ал. 1 записания чл. 21 ал.1 се заменя с” чл. 20 ал. 1”;
3. В чл. 21 ал. 3 записания чл. 21 се заменя с „чл. 20”

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно отмяна на Решение №
11/117 от Протокол № 11 от 30.09.2008 г. на
Общински съвет с. Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 25 ал. 1
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45 ал. 9 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с Писмо № АК-01-03-2904 от 15.10.2008 г.,
общ брой гласували 10, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя свое решение № 11/117 по
Протокол № 11 от заседание на ОбС, проведено на 30.09.2008 година за
откриване на процедура по промяна на предназначението и преобразуването
на имот № 000107 по КВС на
с. Крушари, представляващ
пасище,мера IV категория, актуван с АОС № 581 от 01.07.2007 година.

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Отчет за разходваните средства за
командировки от Председателя на
Общинския съвет и Кмета на общината
през третото тримесечие на 2008 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 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 отчета за разходваните
средства за командировки от председателя на Общинския съвет и кмета на
общината през третото тримесечие на 2008 година.

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение

относно удължаване срока
на договор № ОС-09-252 от 06.11.2006 г.
за отдаване под наем на помещения,
находящи се в сградата на „бивше
кметство” в с. Пол. Дяково.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и § 78 ал. 2 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, общ
брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

12 / 132

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за удължаване срока на
договор № ОС-09-252 от 06.11.2006 г. за отдаване под наем на три броя
помещения с обща площ 117 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на
„бивше кметство” с. Пол. Дяково, УПИ VIII, кв. 33 по плана на с. Пол. Дяково,
които се използват за инсталиране на телекомуникационни съоръжения с две
години , считано от 06.11.2008 година.
2. Общинският съвет определя месечна наемна цена от 304.00 лева.

3. Възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс към договор №
ОС-09-252 от 06.11.2006 г. с наемателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно създаване на
доброволни формирования за защита при
бедствия и аварии, съгласно чл. 41 и чл. 42
от Закона за защита при бедствия.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 41 и чл.
42 от Закона за защита при бедствия и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , 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 възлага на кмета на общината да
изгради следните доброволни формирования:
АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ГРУПИ:BG –Тх-08-XX
- 1 група от 2 души за работа с мотопомпи при отводняване на
обществени и жилищни сгради;
- 1 група от 2 души с цел спасяване и оказване на помощ при
снегонавявания, земетресения и наводнения;
ТЕХНИЧЕСКА ГРУПА: BG- Тх – 08 - XX
- 1 група от двама души за техническо подпомагане на действия при
бедствия, включваща ел.техник, заварчик;
САНИТАРНИ ДРУЖИНИ: BG – Тх – 08 - XX
- 1 група от 2 души за оказване на първа долекарска помощ;
ГАСАЧЕСКИ ГРУПИ: - Тх – 08 – XX
- 1 група от 2 души по зони за дейстние с цел ограничаване и
подпомагане ликвидирането на горски и полски пожари.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да публикува в
местните медии обявление за набиране на доброволци.
3. Общинският съвет
възлага на кмета на общината да изпрати
заявление за регистриране на сформираните доброволни формирования в
Министерството на извънредните ситуации, както и да изпълни произтичащите
действия, уредени в глава IV, раздел III от ЗЗБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение

относно кандидатстване пред
ПУДООС с проект „Рехабилитация на напорен
водопровод от ПС Крушари – посока с. Капитан
Димитрово”.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
23
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 дава съгласие община Крушари да
кандидатства пред ПУДООС с проект „Рехабилитация на напорен водопровод
от ПС Крушари – посока с. Кап. Димитрово”.
2. Общинският съвет упълномощава Добри Стефанов – кмет на община
Крушари да подпише необходимите документи и извърши всички необходими
процедури за подготовка на проектното предложение.
3. Общинският съвет с. Крушари определя проекта по т. 1 като
приоритетен, съответстващ на Приоритет 1 „Развитие и модернизация на
техническата инфраструктура и подобряване качествата на околната среда” от
Стратегията за развитие на община Крушари, Специфична цел 2
„Доизграждане и развитие на инфраструктурата, подобряваща качеството на
жизнената среда”, Мярка 1. „Подобряване на водоснабдяването на населените
места”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Избор на комисия за изготвяне предложения
за съдебни заседатели.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал. 1,
т. 1 и чл. 27 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 5 ал. 1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за
съдебните заседатели, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Избира Временна комисия от 3 /три/ члена, която да изготви
предложение за съдебни заседатели.
ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 10; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " - 0.

2. Избира следния състав на Временната комисия:
 Татяна Георгиева Жендова
 Огюн Азис Халил
 Боян Петров Петров

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"- 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " - 3.

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно откриване на
пенсионерски клуб на територията на с.
Александрия с председател г-жа Маринка
Павлова Трифонова.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 5 ал. 4 от
Наредба № 2 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и
инвалидите на ОбС и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, 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 откриване на
пенсионерски клуб на територията на с. Александрия, община Крушари с
председател г-жа Маринка Павлова Трифонова.

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2008 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предложение относно кандидатстване по
проект „Красива България ”.

ОТНОСНО:

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 дава съгласие община Крушари да кандидатства
пред Проект „Красива България” гр. София по мярка 01 „Подобряване на
градската среда” – „Ремонт на обекти с архитектурна, историческа, културна,
обществена и туристическа значимост” с проект „Енергийна ефективност и
осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация –
Крушари”, като определя участието на общината на 50 % от общата стойност
на проекта.

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

