ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет относно дейността на Общинския съвет и постоянните

комисии през второто полугодие на 2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал.6 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от тях с 11
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

1/1

1. Общинският съвет приема отчета за дейността на Общински съвет - Крушари и
неговите комисии за второто шестмесечие на 2008 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане

Етичен кодекс на общинския съветник.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие

РЕШЕНИЕ

1/2

1. Общинският съвет с. Крушари приема Етичен кодекс на общинския съветник.

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане Стратегия за управление на общинската

собственост за периода 2008-2011 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 8 от Закона за
общинската собственост, чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 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 приема Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2008-2011 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на общински недвижим

имот – частна общинска собственост „дворно място с.
Огняново”, актуван с Акт за общинска собственост
№ 911/20.10.2008 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. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 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
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез публичен търг на
общински недвижим имот – частна общинска собственост “Дворно място с.Огняново”,
представляващ празно дворно място с площ от 1484 кв.м. , находящо се в парцел ХІV в кв.3
по плана на с.Огняново, актувано с АОС №911 / 20.10.2008г.
2. Приема пазарната оценка на имота от 2226,00 лв., изготвена от експерт-оценител с
лиценз № 5057/01.11.1996 г. от АП гр.София и определя начална тръжна цена от 2226.00
лева.
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 – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за

второто шестмесечие на 2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 1 т. 7 и чл. 27
ал. 3 от ЗМСМА, 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 отчета за изпълнение решенията на
Общинския съвет за второто шестмесечие на 2008 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от

председателя на Общинския съвет и кмета на общината
през четвъртото 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 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 одобрява отчета за извършените разходи за
командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината през четвъртото
тримесечие на 2008 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне размера на таксата

за битови отпадъци за 2009 година в община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и чл. 27
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,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 одобрява План-сметка за необходимите разходи за
събиране, извозване, депониране на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места за 2009 година.
2. Общинският съвет с. Крушари определя размера на таксата за битови отпадъци за
2009 година в размер на 2 промила върху данъчната оценка на имотите за всички населени
места в общината.
3. Общинският съвет с. Крушари определя размера на таксата за битови отпадъци за
2009 година в размер на 5 промила върху данъчната оценка на имотите за фирми и
предприятия, осъществяващи стопанска дейност на територията на общината.

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно партньорство в проект по програма „

Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013
година„.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да се включи като
партньор в проектно-предложение по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 – 2013”, Приоритетна ос 2- Екология .
2. Възлага на Кмета на Общината предприемането на последващи законови действия,
свързани със съгласуване участието на представители на общината в управлението на
проекта и гарантиране тяхното разположение по време на целия срок за изпълнение на
проектните дейности.
3. Дава съгласие в бюджета на общината за 2009 г. и 2010 г. да се предвидят целево
средства, които при евентуално одобрение на проектното предложение, да бъдат
използвани:
- като собствен принос към допустимите разходи и да се осигури временна
наличността на финансови средства, докато не бъдат възстановени от програмата (суми,
които ще бъдат изразходвани в аванс от бенефициенти);
- да се покрият всички разходи, извън допустимите разходи, съответстващи на
неговите дейности, извършени по време на изпълнението на проектите;
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно даване на съгласие Кметът на

община Крушари да авалира запис на заповед в
качеството си на представител на Общината в Сдружение
с нестопанска цел „Управление на отпадъците – регион
Добрич”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и чл. 27
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,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 кметът на Община Крушари, в
качеството си на представител на Общината в СНЦ „Управление на отпадъците- регион
Добрич”, да авалира запис на заповед, съобразно преоцентното участие на Общината в
Сдружението, за да се гарантира безлихвения заем, отпуснат от ПУДООС на СНЦ
„Управление на отпадъците- регион Добрич”.
2. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване реализирането на

Първи вариант за изграждане на канализация и Първи
вариант на технология на пречистване и изграждане на
ПСОВ от предпроектно проучване „Канализация и ПСОВ
на с. Крушари”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 17 ал. 1 т. 2, т. 6 и т.
8 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, 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 да се реализира Първи вариант при
решение на схема за канализация и Първи вариант за технология на пречистване и
изграждане на ПСОВ от направеното проектно проучване „Канализация и ПСОВ на
с. 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение в Наредба № 5 за

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 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 изменения в Наредбата по
предоставяне на услуги от „Домашен социален патронаж” в община Крушари:
1. Към чл. 15 се създава нова алинея със следния текст:
„Заявления попадени при запълнен капацитет на „Домашен социален патронаж” се
разглеждат след освобождаване на място в него. За разглеждане на заявленията със
заповед на Кмета на община Крушари се сформира комисия, която да разгледа постъпилите
заявления и ги класира по определени в заповедта критерии”.
2. В чл. 7 отменя т. 2, т.3 и т. 6.
3. В чл. 7 т. 4 става:”Участва в комисии, анкети и проверки по домовете на
обслужваните лица”.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на капацитета на

Домашен социален патронаж за 2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 5 ал. 2 от Наредба № 5
по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж в община Крушари и чл. 27 ал. 3
от ЗМСМА, 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 определя капацитет на Домашен социален патронаж
за 2009 година 70 места.

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу

противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни в община Крушари за 2008 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 7 ал. 2 от Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и чл. 27 ал. 3 от
ЗМСМА, общ брой гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет приема отчета за дейността на Местната комисия за борба
срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни – община Крушари за 2008
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на културен календар за 2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 23 и чл. 27
ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали
се” няма , Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Културен календар за 2009 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно създаване на Комисия за

установяване на конфликт на интереси по чл. 25 ал. 2 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 27
ал. 4 от ЗМСМА , чл. 25 ал. 2 и разпоредбата на § 3 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари сформира Комисия за установяване на конфликт на
интереси в състав:
Председател:
Боян Петров Петров
и членове: 1. Нуртен Февзитова Мехмедова
2. Злати Стоянов Киров
3. Адем Мустафов Адемов
4. Станислав Георгиев Ненов
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.01.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно промяна на Наредба № 12 за

определяне размера на местните данъци.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и чл. 27 ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на
Закона за местните данъци и такси от 27.11.2008 година, с поименно гласуване, общ брой
гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет
прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в Наредба № 12 за
определяне размера на местните данъци:
1.
2.
3.
4.

В чл. 7 ал. 4 числото 1680 се заменя с 2520.
В чл. 28 т.1 числото 1 се заменя с 0.8.
В чл. 35 ал. 1 б. „а” числото 1 се заменя с 0.8.
В чл. 35 ал. 2 числото 3 се заменя с 2.6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

