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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 6/52 по
Протокол № 6 от проведено заседание на Общинския
съвет на 25.05.2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал.
10 и чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-11-01-29 от 04.06.2010
година на Областния управител на област Добрич, 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 отменя Решение № 6/52 по Протокол № 6 от
проведено заседание на Общинския съвет на 25.05.2010 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 6/53 по
Протокол № 6 от проведено заседание на Общинския съвет
на 25.05.2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал.
10 и чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-11-01-31 от 04.06.2010
година на Областния управител на област Добрич, 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 отменя Решение № 6/53 по Протокол № 6 от
проведено заседание на Общинския съвет на 25.05.2010 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 6/53 по
Протокол № 6 от проведено заседание на Общинския съвет
на 25.05.2010 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. 37 ал. 4 т. 4 от Закона за общинската собственост,
чл. 53 от Наредба № 8 на ОбС и чл. 62 от Закона за енергетиката, 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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І. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за учредяване на възмездно
право на строеж , 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 V с, дело № 4159.
ІІ. Общинския съвет приема пазарната оценка на отстъпеното право на стоеж
върху 3333 кв.м от 374 лв. /триста седемдесет и четири лева/. Пазарната оценка е
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.
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 подълъг 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. или тяхната равностойност в евро 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 6/54 по
Протокол № 6 от проведено заседание на Общинския съвет
на 25.05.2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал.
10 и чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-11-01-32 от 04.06.2010
година на Областния управител на област Добрич, 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 отменя Решение № 6/54 по Протокол № 6 от
проведено заседание на Общинския съвет на 25.05.2010 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 6/54 по
Протокол № 6 от проведено заседание на Общинския съвет
на 25.05.2010 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. 37 ал. 4 т. 4 от Закона за общинската собственост,
чл. 53 от Наредба № 8 на ОбС и чл. 62 от Закона за енергетиката, 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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І. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за учредяване на възмездно право
на строеж , 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/. Пазарната оценка е
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.
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 подълъг 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. или тяхната равностойност в евро 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно изменение в Наредба № 8 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост.
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 във връзка с чл. 9 ал. 1 и ал. 2 и чл. 23 ал.
4 от Закона за търговския регистър, 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
№ 8

за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост
1. В чл. 103 т. 3 и т. 5 се отменят.
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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА 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 във връзка с чл. 55 ал. 4 от Закона за туризма,
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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І. 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. 42.

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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 6/57 по
Протокол № 6 от проведено заседание на Общинския съвет
на 25.05.2010 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал.
10 и чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-11-01-30 от 04.06.2010
година на Областния управител на област Добрич, общ брой гласували 9, от тях с 9
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

7 / 69

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 6/57 по Протокол № 6
от проведено заседание на 25.05.2010 г. 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно състоянието на В и К мрежата на
район Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, 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
приема за сведение информацията за
състоянието на В и К мрежата на район 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно допускане на процедура по
изменение на ПУП-ПРЗ за част от с. Загорци.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 9 ал. 3, чл. 124 ал. 1 и чл. 134 ал. 2 т. 6 от
Закона за устройство на територията, 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 разрешава изготвянето и процедирането на
проекти за изменение на ПУП-ПРЗ за предложените територии в съответствие със
съпътстващите скици-предложения.
2. Общинският съвет
разрешава на Кмета на общината да възложи
изработването на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ.
3. 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/

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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА 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, общ брой гласували 9, от тях с 9 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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І . Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение в Наредба №
5 по предоставянето на услуги от домашен социален патронаж в община Крушари:
1. В чл. 17 се създава нова т. 7 със следния текст: ”при неплатена двумесечна
такса”.

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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Анализ на
ситуацията и оценка на потребностите в община Крушари
във връзка с изготвянето на Областна стратегия за
социални услуги.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 36а ал. 3 от
Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане и чл. 27 ал. 3 от
ЗМСМА, 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 приема Анализ на ситуацията и оценка на
потребностите в община Крушари в областта на социалните услуги.

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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за състоянието на Дома за деца с умствена
изостаналост в с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и
чл. 27 ал.3 от ЗМСМА, общ брой гласували 9, от тях с 9 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

7 / 74

1. Общинският съвет с. Крушари
приема за сведение информацията
състоянието на Дома за деца с умствена изостаналост в с. Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

за

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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2010 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 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 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 приема за сведение информацията
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/

за

