ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова 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. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с § 37 ал. 4 от преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и и допълнение на Закона за общинската
собственост , с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба 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, с §2 от
Преходните и заключителните разпоредби на която отменя Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение
№ 4/29 от Протокол № 4 от 24.04.2007 година на Общински съвет с. Крушари.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет относно дейността на Общинския съвет и
постоянните комисии през първото шестмесечие на
2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 6 и чл. 27
ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общинския
съвет и постоянните комисии през първото шестмесечие 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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет
с. Крушари за първото шестмесечие на 2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 121 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвег, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ
брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинския
съвет при

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на
Общинския съвет с. Крушари за първото шестмесечие 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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение бюджета на общината за първото
шестмесечие на 2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА , с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с
13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчет за изпълнение бюджета на
общината за първото шестмесечие 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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация на бюджет
2008 година за капиталови разходи.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА , с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с
11 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се” , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешните компенсирани промени
по разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2008 година, както следва:
Изграждане изгребна яма столова социален патронаж
Разширение на гробищен парк
Закупуване климатици
Закупуване на лек автомобил
Закупуване на библиотечен шкаф за архива
Ремонт стая ТСУ
Ремонт читалище Бакалово
Ремонт покрив на зала кметство Телериг
Ремонт дограма и остъкляване ЦДГ Телериг
Подмяна дограма и ремонт санитарен възел на
ЦДГ Телериг

Било
33000
48000

Става
4300
27900
6012
39488
2400

4100
4600
2500
4000
16100

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за събраните местни данъци и такси в
община Крушари през първото шестмесечие на
2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за събраните местни данъци и
такси в община Крушари през първото шестмесечие 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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за разходите за командировки на
Председателя на Общинския съвет и Кмета на
общината за второто тримесечие на 2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 т. от
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой
гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинския
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява отчета за разходите за
командировки на Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината за второто
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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно допълнително
финансиране на паралелка под 10 ученици за
учебната 2008/2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 11а ал. 3 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА , с поименно
гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на
паралелка от 8 ученици в 12 клас на СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари за учебната
2008/2009 година в размер на 11 050 лева.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно отмяна на Решение № 5/45
по точка шест от проведено на 30.04.2008г. редовно
заседание на Общински съвет - Крушари поради
допусната фактическа грешка и приемане на ново за
продажба на общински имоти.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА , общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя свое решение № 5/45 по точка шест от
проведено на 30.04.2008 г. редовно заседание

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно отмяна на Решение № 5/45
по точка шест от проведено на 30.04.2008г. редовно
заседание на Общински съвет - Крушари поради
допусната фактическа грешка и приемане на ново за
продажба на общински имоти.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 т. 23
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост с поименно
гласуване , общ брой гласували 13 , от тях с 8 гласа “за”, 2 “против” и 3
“въздържали се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласието си да се извърши продажба
на общински имоти, представляващи: спирка, дървесина от горски пояс и дворни
места, разположени в:
Квартал 1 – парцели : I, II, III, IV, V, VI, VII ;
квартал 2 – парцели : I, II, III, IV, V ;
квартал 3 – парцели : I, II, III, IV, V
квартал 4 – парцел I ;
квартал 5–парцели:I,II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI
квартал 6–парцели:I,II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI
квартал 7 – парцели : I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
квартал 8 – парцели : I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII
квартал 9 – парцели : I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX
квартал 10 – парцели : I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, XIII
квартал 11– парцели : I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, XI, XII, XV
квартал 12– парцели : I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIII
квартал 13– парцели : I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII

квартал 18– парцели : I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII
квартал 19 – парцели : I, II, III, IV, V, VI
квартал 20 – парцели : I, II, III, IV, V, VI
квартал 21 – парцели : II, III, IV, V ,VI,
по плана на село Загорци, Община Крушари, Област Добричка.
Продажбата да се учреди в условия на публичен търг при минимална тръжна
цена, съгласно изготвена на 18.07.2008г. експертна оценка от лицензиран оценител 503 520 лева /Петстотин и три хиляди петстотин и двадесет лева/, в това число:
Дворни места:
500950 лева
Спирка:
1040 лева
Дървесина от пояс:
1530 лева
Възлага на Кмета на Община Крушари след влизане в сила на решението на
Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг и сключи
договор за продажба със спечелилия кандидат.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно отмяна на Решение № 5/45
по точка шест от проведено на 30.04.2008г. редовно
заседание на Общински съвет - Крушари поради
допусната фактическа грешка и приемане на ново за
продажба на общински имоти.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 т. 23
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост с поименно
гласуване , общ брой гласували 13 , от тях с 8 гласа “за”, 2 “против” и 3
“въздържали се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласието си да се извърши продажба на
общински имоти, представляващи: УПИ VІІ и VІІІ в кв.19 по плана на село Загорци,
община Крушари, област Добрич.
Продажбата да се учреди в условия на публичен търг при минимална тръжна
цена, съгласно изготвена на 18.07.2008г. експертна оценка от лицензиран оценител –
6 200 лева /шест хиляди и двеста лева/.
Възлага на Кмета на Община Крушари след влизане в сила на решението на
Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг и сключи
договор за продажба със спечелилия кандидат.
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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне за безвъзмездно
ползване на земеделска земя от ОПФ на читалищното
настоятелство на НЧ „Йордан Драгнев” с. Крушари за
стопанската 2008/2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 39 ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската
собственост и § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните
читалища, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за предоставяне за
безвъзмездно ползване на Народно читалище „Йордан Драгнев” с. Крушари 49.998 дка
земеделска земя от ОПФ, имот № 040001 по КВС на с. Загорци за стопанската
2008/2009 година.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да сключи договор за
безвъзмездно ползване с председателя на читалищното настоятелство при НЧ
„Йордан Драгнев” с. Крушари.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне за безвъзмездно
ползване на земеделска земя от ОПФ на
читалищното настоятелство НЧ „Христо Ботев” с.
Коритен за стопанската 2008/2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 39 ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската
собственост и § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните
читалища, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 11 гласа “за”,
“против” няма и 2 “въздържали се” , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за предоставяне за
безвъзмездно ползване на Народно читалище „Христо Ботев” с. Коритен 50.023 дка
земеделска земя от ОПФ, представляваща имот № 005011 с площ 9.309 дка IV
категория и имот № 006011 с площ от 40.714 дка IV категория по КВС на с. Абрит за
стопанската 2008/2009 година.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да сключи договор за
безвъзмездно ползване с председателя на читалищното настоятелство при НЧ „
Христо Ботев” с. Коритен .
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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно отдаване земеделска земя от
ОПФ под наем за стопанската 2008/2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и разпоредбите на Наредба № 8 на ОбС, с поименно
гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 11 гласа “за”, “против” няма и 2
“въздържали се” , Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг на земеделските земи от ОПФ за стопанската 2008/2009 година от
01.09.2008 година, съгласно приложените справки.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на общински
недвижим имот – частна общинска собственост
„Стоматологичен кабинет” 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. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.
30 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от
тях с 12 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се” , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг на общински недвижим имот – частна общинска собственост
“Стоматологичен кабинет с. Крушари” , представляващ масивна сграда със застроена
площ от 68,00 кв.м. , състояща се от стая за почивка, зала, склад, коридор и сервизни
помещения, в едно с ид.части от общите части на сграда и правото на строеж,
находяща се в парцел І с пл.№428 в кв.29 по плана на с.Крушари, актуван с АОС № 7 /
07.04.1998г.
2. Приема пазарната оценка на имота от 10 000 лв., изготвена от експертоценител с лиценз №5057/01.11.1996г. от АП гр.София и определя начална тръжна
цена от 10 200 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно участие на община Крушари
като партньор на община Ветрино в проект
„Общинските администрации – реален и ефективен
партньор на бизнеса”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 , чл.
27 ал. 3 и следващи членове и алинеи от ЗМСМА , общ брой гласували 13 , от тях с
13 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 участва
като партньор на община Ветрино, област Варна по Оперативна програма
„Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.4
„Администрацията – партньор на бизнеса” по проект „Общинските администрации –
реален и ефективен партньор на бизнеса”.
2. Общинският съвет с. Крушари одобрява подписаното споразумение за
общинско сътрудничество между общините Ветрино, Антоново и Крушари по
Оперативна програма „Административен капацитет” ”, Приоритетна ос I „Добро
управление”, Подприоритет 1.4 „Администрацията – партньор на бизнеса” по проект
„Общинските администрации – реален и ефективен партньор на бизнеса”.
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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно участие на община Крушари като
партньор на община Каварна в проект „Прозрачна
местна власт”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 , чл.
27 ал. 3 и следващи членове и алинеи от ЗМСМА , общ брой гласували 13 , от тях с
12 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да участва
като партньор на община Каварна, област Добрич по Оперативна програма
„Административен капацитет” ,Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.2.
„Прозрачна и почтена държавна администрация” по проект „Прозрачна местна власт”.
2. Общинският съвет с. Крушари одобрява подписаното споразумение за
сътрудничество между общините Каварна, Балчик, Шабла и Крушари по Оперативна
програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро управление”,
Подприоритет 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация” по проект
„Прозрачна местна власт”.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно допускане на
изменение на ПУП-ПРЗ за урегулиран имот „за
Паметник” в кв. 4 по плана на с. Ефр. Бакалово.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ

и
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за допускане на изменение на
ПУП-ПРЗ за урегулиран имот „за Паметник” в кв. 4 по плана на с. Ефр. Бакалово,
съгласно приложената скица-приложение.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината последващи действия.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане Наредба по
предоставяне на услуги от Домашен социален
патронаж в община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и чл. 27
ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба по предоставяне на услуги от
Домашен социален патронаж в община Крушари.

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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно откриване на пенсионерски клуб
в с. Коритен.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 5 ал. 4 от
Наредба № 2 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и
инвалидите и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за откриване на пенсионерски
клуб на територията на с. Коритен, община Крушари с председател Иванка Петкова
Тодорова.
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 № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.07.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно допускане на изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ XIV в кв. 12 по плана на с. Загорци”.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 12 гласа “за”, “против” няма и
1 “въздържал се” , Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за допускане на изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ XIV в кв. 12 по плана на с. Загорци, съгласно приложената скицаприложение.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината последващи предвидени
по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

