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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА 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.1 т. 7 и
ал. 2 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

8 / 64

1. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в Наредба №
11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари:
а. В чл. 38 т. 36 да се чете:
„Ползване на почивна база – 6.00 лв. / леглоден.

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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно изменение 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. 1 т. 8
и ал. 2 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. Общинския съвет приема следното изменение в чл.73 ал.2 от 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|:
Категория

І категория
ІІ категория
ІІІ категория
ІV категория
V категория
VІ категория
VІІ категория
VІІІ категория
ІХ категория
Х категория

Ниви
лева/
дка

Необработваеми и
пустеещи
лева/дка
било
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
8.00
8.00
8.00

става
18.00
16.00
13.00
12.00
9.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00

Трайни
насаждени
я лева/дка

Зеленчуков
и градини
лева/дка

Селища
извън
регулация
лева/дка

В
регулация
лева/дка

2. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение в чл. 74 ал. 1
от 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|:
Категория

Ниви
лева/д
ка

І категория
ІІ категория
ІІІ категория
ІV категория
V категория
VІ категория
VІІ категория
VІІІ категория
ІХ категория
Х категория

Необработваеми и
пустеещи
лева/дка

било
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
8.00
8.00
8.00

Трайни
насаждения
лева/дка

Зеленчукови
градини
лева/дка

Селища
извън
регулация
лева/дка

става
18.00
16.00
13.00
12.00
9.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00

3. Възлага на кмета на общината последващи съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

В
регулация
лева/дка

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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на

общински недвижим имот – частна общинска
собственост „Детски лагер” в КК „Карвуна” гр.
Каварна.

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 6 гласа “за”, 5 “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

8 / 66

1. Общинският съвет с. Крушари приема докладна записка относно
продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост „Детски
лагер” в КК „Карвуна” гр. Каварна да се разгледа на заседанието през
м.септември 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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на

част от трети етаж от административна
сграда, собственост на община Крушари на
Районна ветеринаро-медицинска служба гр.
Добрич.
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. 39 ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 65 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 предоставяне за
безвъзмездно ползване на част от ІІІ етаж от административна сграда,
собственост на Община Крушари, находяща се в кв.29 парцел І с пл.№423 по
плана на с.Крушари, представляваща стая № 304 с площ от 18,00 кв.м. на Районна
ветеринарно-медицинска служба гр.Добрич за срок от пет години.
2. Разходите за отопление, питейна вода, ел.енергия и телефон, свързани с
ползването на част от сградата се поемат и са изцяло за сметка на Районна
ветеринарно-медицинска служба гр.Добрич.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно
ползване.
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на

масивна едноетажна сграда сграда –
публична общинска собственост на РС „ПБС”
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. 12 ал. 3 от Закона за общинската собственост,
чл.14 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

8 / 68

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави за
безвъзмездно управление на масивна едноетажна сграда със ЗП 142 кв.м. и
масивен гараж със ЗП 47.50 кв.м. – публична общинска собственост, актувани с
акт № 661, находящи се в кв. 48 парцел IV на РС „ПБС” с. Крушари за срок от пет
години.
2. Разходите за ел.енергия, вода и отопление, както и разходите по
управлението на сградите и за всички направени подобрения, свързани с
нормалното функциониране на сградите са за сметка на Пожарната служба.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно
управление за горепосочения срок.
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно право на

ползване на общинска земя от ОПФ на НЧ
„Йордан Драгнев” 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. 39 ал. 1 и ал. 5 от Закона за общинската
собственост и § 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища, 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 да се предостави за
безвъзмездно право на ползване на читалищното настоятелство при НЧ „Йордан
Драгнев” с. Крушари земеделска земя от ОПФ, представляващ имот № 040001 с
площ
49.998 дка, IVкатегория по КВС на с. Загорци
за стопаската
2009/2010година.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право
на 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 – 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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за състоянието на

водоснабдяването в община Крушари.

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

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за
състоянието на водоснабдяването в община 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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна в Наредба

№ 5 по предоставяне на услуги от Домашен
социален патронаж.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение в Наредба
№ 5 за предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж в община
Крушари:
а. В чл. 17 се създава нова т. 6:
„при наличие на по-малко от 5 потребителя в населено място от община
Крушари, явяващо се крайна точка на маршрутна линия”.

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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Икономическа информация за резултатите от

въведената система на делегирани бюджети в
училищата на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинския съвет с. Крушари приема за сведение икономическата
информация за резултатите от въведената система на делегирани бюджети в
училищата на община 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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно дейността на

пенсионерските клубове на територията на
община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията
относно дейността на пенсионерските клубове на територията на община
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 № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2009 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно кандидатстване за
безвъзмездна финансова помощ по Ос 3,
Мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет дава съгласие Община Крушари да кандидатства с
проектно предложение „Изграждане на улично осветление с използване на
слънчева енергия в община Крушари”по Ос 3, Мярка 322 „ Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
2. Упълномощава Добри Стефанов - кмет на Община Крушари да подпише
необходимите документи и извърши всички необходими процедури за подготовка на
проектното предложение.
3. Определя проекта по т. 1 като приоритетен, съответстващ на Приоритет 1
„Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване
качествата на околната среда”, Специфична цел 1 „Развитие на техническа
инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции, растеж и
заетост”, Мярка 3. „Сигурно и качествено енергоснабдяване за цялата територия
на общината, гарантиращо балансирано развитие на всички населени меставнедряване и използване на алтернативни, нетрадиционни изночници на енергия”
от Общинския план за развитие на Община Крушари 2007- 2013г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

