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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на системата на
образованието на територията на община Крушари за периода
2010-2015 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 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 Стратегия за развитие на системата на
образованието на територията на община Крушари за периода 2010-2015 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно закриване на Целодневна детска градина
с. Загорци.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 ал. 7 от Закона за народната просвета и
чл. 15 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за приложение на ЗНП, общ брой гласували 12, от тях
с 9 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
закрива
Целодневна детска градина
с. Загорци, считано от 01.09.2010 година.
2. Децата от ЦДГ с. Загорци се пренасочват към ЦДГ с. Крушари.
3. Задължителната документация на ЦДГ с. Загорци да се приеме и съхранява в
ЦДГ 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно закриване на Целодневна детска градина
с. Северци.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 ал. 7 от Закона за народната просвета и
чл. 15 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за приложение на ЗНП, общ брой гласували 12, от тях
с 9 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
закрива Целодневна детска градина
с. Северци, считано от 01.09.2010 година.
2. Децата от ЦДГ с. Северци се пренасочват към ЦДГ с. Крушари.
3. Задължителната документация на ЦДГ с. Северци да се приеме и съхранява в
ЦДГ 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно закриване на Целодневна детска градина
с. Абрит.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 ал. 7 от Закона за народната просвета и чл.
15 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за приложение на ЗНП, общ брой гласували 12, от тях с 8
гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари закрива Целодневна детска градина с. Абрит,
считано от 01.09.2010 година.
2. Децата от ЦДГ с. Абрит се пренасочват към ЦДГ с. Коритен.
3. Задължителната документация на ЦДГ с. Абрит да се приеме и съхранява в ЦДГ
с. Коритен.
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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно закриване на Полудневна
градина с. Ефр.Бакалово.

детска

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 ал. 7 от Закона за народната просвета и
чл. 15 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за приложениие на ЗНП, общ брой гласували 12, от
тях с 10 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари закрива Полудневна детска градина с. Ефр.
Бакалово, считано от 01.09.2010 година.
2. Кметът на общината да създаде необходимата организация за осигуряване на
подходяща транспортна схема за извозване на децата Децата от с. Ефр. Бакалово в
ЦДГ с. Телериг.
3. Задължителната документация на ПДГ с. Ефр. Бакалово да се приеме и
съхранява в ЦДГ с. Телериг.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отправено инвестиционно предложение от „СОФИЯ ФАЙНЕНС”
АД гр. София.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл.
27 ал. 5 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и чл. 15 ал. 1 т. 3 от Закона за насърчаване на инвестициите, с
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 11 гласа “за”, “против” няма и 1
“въздържал се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава предварително съгласие за промяна на
предназначението и за учредяване на права върху имоти – мери и пасища за изграждане
на ветрогенератори и фотоволтаични паркове.
2. Срокът на валидност на предварителното съгласие е до 31.12.2010 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно
учредяване на възмездно право на
строеж в полза на „КА ЕНЕРГИ” ООД за изграждане на ВТГ в
землището на с. Добрин.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 52 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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І. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за учредяване на възмездно право
на строеж чрез публичен търг, върху 3333 кв.м от имот № 019073 находящ се в
землището на с. Добрин, община Крушари, с площ 24,001 дка, начин на трайно ползване
– нива, актуван с Акт за частна общинска собственост № 228 от 02.12.2002г., вписан в
службата по вписвания под Дв.вх.№ 8503 от 31.05.2006г., Им.парт.№ 7395, акт № 99, том
Vс, дело № 4159.
ІІ. Общинският съвет приема пазарната оценка на отстъпеното право на стоеж
върху 3333 кв.м от 374 лв. /триста седемдесет и четири лева/, изготвена от Йорданка
Бончева Тодорова – лицензиран оценител на недвижими имоти с лиценз №
5057/01.11.1996 г. АП – гр.София и Сертификат за оценителска правоспособност
рег.№100100596/14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители и определя
начална тръжна цена от 374.00 лева.
ІІІ. Общинският съвет възлага на кмета на общината да сключи предварителен
договор за учредяване на възмездно право на строеж при следните условия:
1. Смяната на статута на земята да бъде за сметка на инвеститора в срок не по-дълъг
от 36 месеца от подписването на договора;
2. Предварителния договор да бъде сключен, след промяна на предназначението на
земеделската земя и одобрен ПУП, съгласно чл.129 от ЗУТ;
3. Ежегодно плащане в размер на 5000 лв. за монтиран ветрогенератор, в
продължение на 25 години, след въвеждането на вятърната централа в експлоатация.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно
учредяване на възмездно право на
строеж в полза на „КА ЕНЕРГИ” ООД за изграждане на ВТГ в
землището на с. Загорци.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 52 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
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 52 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

6 / 54

І. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за учредяване на възмездно право на
строеж чрез публичен търг, върху 2325 кв.м от имот № 040031 находящ се в землището
на с.Загорци, община Крушари, с площ 100,018 дка , начин на трайно ползване – нива,
актуван с Акт за частна общинска собственост №251 от 03.01.2003г., вписан в службата
по вписвания под Дв.вх.№ 7756 от 15.05.2006г., Им.парт.№ 6559, акт № 108, том ІV, дело
№ 3602.
ІІ. Общинският съвет приема пазарната оценка на отстъпеното право на стоеж върху
2325 кв.м от 344 лв. /триста четиридесет и четири лева/, изготвена от Йорданка Бончева
Тодорова – лицензиран оценител на недвижими имоти с лиценз № 5057/01.11.1996 г. АП
– гр.София и Сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596/14.12.2009г.
на Камарата на независимите оценители и определя начална тръжна цена от 344.00
лева.
ІІІ. Общинският съвет възлага на кмета на общината да сключи предварителен
договор за учредяване на възмездно право на строеж при следните условия:
1.Смяната на статута на земята да бъде за сметка на инвеститора в срок не по-дълъг
от 36 месеца от подписването на договора;
2.Предварителния договор да бъде сключен, след промяна на предназначението на
земеделската земя и одобрен ПУП, съгласно чл.129 от ЗУТ;

3. Ежегодно плащане в размер на 5000 лв. за монтиран ветрогенератор, в
продължение на 25 години, след въвеждането на вятърната централа в експлоатация.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно пожарната безопасност на територията
на община Крушари, статистика и анализ на възникналите
произшествия.
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 информацията относно
пожарната безопасност на територията на община Крушари, статистика и анализ на
възникналите произшествия.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за състоянието на обществения ред и борбата с
престъпността на територията на полицейски участък-Крушари
през 2009 година и
взаимодействие
с общинската
администрация.
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 обществения ред и борбата с престъпността на територията на
полицейски участък-Крушари през 2009 година и взаимодействие с общинската
администрация.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Наредба за управление на
общинските пътища в 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 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 приема Наредба за управление на общинските
пътища 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и
поддържане чистотата на населените места 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
проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените
места 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно актуализиране на бюджет 2010 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети,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 приема промяна в бюджета на община Крушари
от дейност „Общинска администрация” § 1098 „Други некласифицирани разходи” с 38 000
лева, разпределени на група „Физическа култура и спорт” – 6 000 лева и на група
„Почивно дело” – 32 000 лева.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да извърши необходимите
промени по бюджета за 2010 година по пълна бюджетна класификация .

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна 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
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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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 Глава V чл. 38 ал. 3, т. 26 се отменя.
2. В Глава V чл. 38 ал. 3, т. 27 текстът „6.00 лв./леглоден” се изменя на „ 30.00 лв.
за стая на ден”.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.05.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Годишна програма за
изграждането, ремонта и поддържането на общинските
пътища.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12
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. Общинския съвет с. Крушари приема Годишна програма за изграждането,
ремонта и поддържането на общинските пътища.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

