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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно изменение и допълнение на Наредба
№ 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската
собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 9, от тях с 9 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение и допълнение на
Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост:
1. Текстът на чл. 28 става ал. 1.
2. В чл. 28 се създава нова ал. 2:
„Наемната цена за срока на наемните отношения по тази Наредба се
актуализира ежегодно всяка календарна година със заповед на кмета на общината в
съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс на
инфлацията”.
3. В чл. 104 ал. 3 текстът:
„чл.102 т. 10” се заменя с „чл. 103 т. 11”.
4. В чл. 105 ал. 3 текстът:
„в срока и при условията по чл. 114 от Наредбата” се отменя.
5. В чл. 119 ал. 1 текстът:
„се определя от комисията по търга в размер от 1 до 10 на сто от началната
тръжна цена” се заменя с „е определена в тръжната документация по чл. 115 ал. 1 т.
11 от Наредба № 8”.
6. В преходните и заключителни разпоредби:
§1 се отменя;

§2 става § 1;
§3 става § 2;
§4 става § 3;
§5 става § 4.

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 № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно изменение в 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. 2 и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 9, от тях с 9
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 № 11
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари:
1. В чл. 38 ал. 3 се отменя т. 11

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/
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9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение в Наредба № 12 за
определяне размера на местните данъци на територията
на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 9, от тях с 9
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 № 12
за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари:
1. § 5 от преходните и заключителни разпоредби се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/
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9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно промяна в Наредба № 5 по
предоставянето 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 и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Наредба № 5 по предоставянето на
услуги от ДСП в община Крушари, общ брой гласували 9, от тях с 9 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 № 5 по
предоставянето на услуги от ДСП в община Крушари:
1. В чл. 5 ал. 1 след цифрата 30 се добавя израза:”до 100”, считано от
01.03.2010 г.
2. В чл. 17 т. 1 се отменя, считано от 01.03.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2010 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на лек автомобил.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36 ал. 3 от Наредба № 8 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, с
поименно гласуване, общ брой гласували 9, от тях с 9 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 с тайно наддаване на общинска недвижима вещ – частна общинска собственост,
представляваща лек автомобил „Ситроен Ксантия” с регистрационен № ТХ 4927 НХ.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на автомобила в размер на 1350
лева, изготвена от експерт-оценител с лиценз № 4025/03.07.1995 г. от АП гр. София и
определя начална тръжна цена в размер на 1500 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/

