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 № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.11.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение 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. 1 т. 23
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
“въздържали се” няма,
брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема докладната записка относно
изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост да се разгледа на заседанието през
м. декември 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 № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.11.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно промяна на бюджетните кредити на
общината по 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, с поименно гласуване, общ брой
гласували 10, от тях с 10
гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на община
Крушари от дейност „Общинска администрация” § 1098 „Други некласифицирани
разходи” с 48 100 лева, разпределени на дейностите „Дом за стари хора” – 4 000
лева, „Дом за деца” – 21 300 лева и „Целодневни детски градини” – 22 800 лева.
Средствата да се използват за допълнително материално стимулиране и за промяна
на бюджетните кредити по § 208 „Обезщетения при пенсиониране на Целодневните
детски градини” , като дофинансиране.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да определи размера на
допълнителното материално стимулиране по дейности и 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 № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.11.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:Предложение относно инвестиционните намерения на
„Вековни български ценности” ООД за изграждане на цех
за бутилиране на изворна вода и безалкохолни напитки.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 24 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 8 ал. 1 от Закона за общинска собственост, с поименно гласуване, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
12 / 118
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, ОбС Кушари дава
предварително съгласие на „Вековни български ценности” ООД, ЕИК 201002383,
представлявано от инж.Юлиана Мурджева със седалище и адрес на управление
гр.Добрич, ул. „Кирил и Методий” № 3 да предприеме необходимите правни и
фактически действия съгласно Закона за водите и подзаконовите нормативни актове
към него с оглед издаване на разрешително за водовземане от съответните
компетентни органи и институции за съоръжение Каптиран извор „Абрит”, находящ се
в ПИ № 000072 по КВС с.Абрит, общ.Крушари, поз.имот с площ 0,108 дка, начин на
трайно ползване „пасище, мера”, категория VІ, актуван с АОС № 1041.
2. Настоящото предварително съгласие се дава за срок от една 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 № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.11.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на общински недвижим
имот – частна общинска собственост „трафопост”
с. Лозенец .
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. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 ал. 1 от
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 10 от тях с 10
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

12 / 119

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна общинска собственост
„трафопост” с. Лозенец, представляващ масивна сграда, състояща се от две
помещения с обща застроена площ от 24 кв.м. и прилежащ терен от 0.058 кв.м.,
находящ се в имот № 000045 по КВС на с. Лозенец, актуван с АОС № 689/27.07.2007
година.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 3 000 лева,
изготвена от лицензиран оценител със Сертификат за оценителска правоспособност с
рег. № 100100596 от 14.12.2009 година, издаден от Камарата на независимите
оценители в България и определя начална тръжна цена от 3 000 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/

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 № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.11.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно състоянието и дейността на Дом
за стари хора „Света Петка” с. Добрин.

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 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

12 / 120

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение докладната записка
относно състоянието и дейността на Дом за стари хора „Света Петка” с. Добрин

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 № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.11.2010 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно състоянието и дейността на
Дневен център за деца с увреждания с. Крушари.

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 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

12 / 121

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение докладната записка
относно състоянието и дейността на Дневен център за деца с увреждания
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 № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.11.2010 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно дейността на Домашен социален
патронаж.

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 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

12 / 122

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение докладната записка
относно дейността на Домашен социален патронаж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

