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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Изменение в 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 , с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях
с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

3 / 18

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. В чл. 103 т. 6 думата „оригинал” се заменя със „заверено копие от
кандидата”.
2. В чл. 129 ал. 1 се създава нова т. 6: ”след представяне на оригинално
пълномощно при упълномощено лице”.
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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение 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 12,
от тях с 11 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

3 / 19

I. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение 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 т. 36 се добавя нова услуга: „ с фадрома ТО 18 Б – 100.00
лв./час”.

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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно отдаване под наем на част от
административна сграда на община Крушари – публична
общинска собственост, находяща се кв. 30 , парцел XII с
пл. № 464 по плана на 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. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост и
чл. 16 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, 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 дава съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване на част от административната сграда на община
Крушари-публична общинска собственост, находяща се в кв.30 парцел ХІІ с пл.№464
по плана на с.Крушари, представляваща стая №109 с площ от 20,00 кв.м., която ще се
използва за банков офис за срок от пет години.
2. Общинският съвет определя начална месечна наемна цена от 112,60 лв.
(20,00кв.м. х 5,63лв./кв.м.).
3. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да организира и проведе
търга за отдаване под наем на имота и сключи договор с наемателя.

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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка на Началника на ГПУ Ген. Тошево.

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 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 дава съгласие да бъдат отпуснати на ГПУ
Ген. Тошево средства за 400 литра дизелово гориво.
2. Средстава да се осигурят от издръжката на дейност „Общинска
администрация” от параграф 1098 „Други некласифицирани разходи”.

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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на земите от
Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през
стопанската 2010/2011 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. 71 и чл. 72 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно
гласуване, 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 дава съгласие да се отдадат под наем земи
от общинския поземлен фонд
за стопанската 2010/2011 година, съгласно
Приложение № 1 чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 3 / три/ години.
2. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат под наем земи
по чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2010/2011 година, съгласно Приложение № 2 чрез
публичен търг с тайно наддаване за срок от 1 /една/ година.
3. Общинският съвет
възлага на Кмета на общината да извърши
необходимите процедури по отдаването под наем на земеделските земи и сключи
договорите за наем.
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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за състоянието на административното
обслужване 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 административното обслужване 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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно учебно-възпитателната работа в
училищата на територията на община Крушари за първия
учебен срок на учебната 2009/2010 година.
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
учебно-възпитателната работа в училищата на територията на община Крушари за
първия учебен срок на учебната 2009/2010 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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Общинска
програма за закрила на детето.

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

РЕШЕНИЕ

3 / 25

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Плана за
действие по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2009
година.
2. Общинският съвет приема Общинска програма за закрила на детето за
периода м. април 2010 г. – м.март 2011 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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за дейността на футболен клуб „Заря-2006”
с. Крушари 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 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 отчета за дейността на Футболен клуб
„Заря-2006” с. Крушари 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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии на Общинския
съвет.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и
чл. 27 ал. 4 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. Освобождава поради предсрочно прекратяване

пълномощията на

общински съветник Огюн Азис Халил като член на ПК по „Образование, култура,
спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания,
демографски и етнически въпроси”.
2. Избира за член на ПК по „Образование, култура, спорт, младежки
дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и
етнически въпроси” Георги Радев Кръстев.

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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии на Общинския
съвет.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и
чл. 27 ал. 4 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. Освобождава поради предсрочно прекратяване пълномощията на общински
съветник Михаил Желев Димитров като член на ПК „Международно сътрудничество
и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна
среда и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм”.
2. Избира за член на ПК по „Международно сътрудничество и европейски
програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и
благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” Бениамин Халит Халит.
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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Вичо Михайлов Василев от
с. Крушари.

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 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 дава съгласие да бъдат отпуснати 500.00
лева еднократна финансова помощ на Вичо Михайлов Василев от с. Крушари.
2. Средствата да се осигурят от издръжката на дейност „Общинска
администрация”, параграф 4214 „ Обезщетения и помощи по решения на Общинския
съвет”.

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 № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2010 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за

изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-237 в кв.43 по
плана на с. Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на
територията, 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 одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ за
УПИ VII, пл. № 237 в кв. 43 по плана на с. Крушари, представения проект за
изменение.
2. 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/

