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 № 10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение 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. 2 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой
гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 123

1. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение на Наредба №
8 в частта Приложение 1 - Тарифа за определяне на начален размер на месечен
наем за 1 кв.м. площ при предоставяне на помещения и терени-общинска
собственост:
а/ В раздел „IV. Услуги и производство”, „точка 4. Здравни” се създава нова
„точка 4.6. Дрогерия” с начален месечен наем, както следва:
Дейност

Помещения в МС

І
----------------- --------4.6.Дрогерия 1,00

ІІ
-------0,90

ІІІ
-------0,80

Помещения в ПмС и Терени
ПС
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
-------- -------- -------- -------- -------0,80
0,70
0,60

ІІІ
---------

2. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите
съгласно закона действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 10

ОТНОСНО:

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предложение относно допълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
за 2013 година.

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. 8 ал. 9 т. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 6 ал. 2 т. 2 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
№ 10 / 124
I. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение в Програмата за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 година:
1. В Раздел II в точка 3 се добавят точки под номер 6, 7, 8 и 9:
№
Описание на
АОС №
Имот №
Площ/дка
Данъчна
по
имота
оценка
ред
6
Друга селищна 1991/11.09.2013г №059032 0,909 дка.
1423,90лв.
територия
.
7
8
9

Друга селищна
територия

Друга селищна
територия
Друга селищна
територия

1992/11.09.2013г
.
1993/11.09.2013г
.
1994/11.09.2013г
.

№059037

0,525 дка.

822,40 лв.

№059038

0,855 дка.

1339,30 лв.

№059039

0,802 дка.

1256,30 лв.

ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия,
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 10

ОТНОСНО:

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предложение относно продажба на поземлени имоти-друга
селищна територия с № 059032, № 059037, № 059038 и
№ 059039, находящи се в землището на 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. 43 ал.1 от
Наредба № 8 и заявление с вх. № ОС-12-1609 от 25.03.2013 г. от ЕТ „Ренесанс-КПДТ
– Кирил Жендов”, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 10 / 125

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на общински недвижими имои – частна общинска
собственост, както следва:
- поземлен имот №059032 с площ от 0,909 дка с начин на трайно ползванедруга селищна територия, IV категория в землището на с.Лозенец, актуван с АОС
№1991/11.09.2013г;
- поземлен имот №059037 с площ от 0,525 дка с начин на трайно ползванедруга селищна територия, IV категория в землището на с.Лозенец, актуван с АОС
№1992/11.09.2013г;
- поземлен имот №059038 с площ от 0,855 дка с начин на трайно ползванедруга селищна територия, IV категория в землището на с.Лозенец, актуван с АОС
№1993/11.09.2013г;
- поземлен имот №059039 с площ от 0,802 дка с начин на трайно ползванедруга селищна територия, IV категория в землището на с.Лозенец, актуван с АОС
№1994/11.09.2013г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имотите изготвена от
независим
оценител
със
сертификат
за
оценителска
правоспособност
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в
България както следва:
- за поземлен имот №059032 с площ от 0,909дка. с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 1546,00 лв.
- за поземлен имот №059037 с площ от 0,525дка. с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 893,00 лв.
- за поземлен имот №059038 с площ от 0,855дка. с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 1454,00 лв.

- за поземлен имот №059039 с площ от 0,802дка. с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 1364,00 лв.
и определя начална тръжна цена както следва:

- за поземлен имот №059032 с площ от 0,909дка. с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 1600,00 лв.
- за поземлен имот №059037 с площ от 0,525дка. с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 1000,00 лв.
- за поземлен имот №059038 с площ от 0,855дка. с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 1500,00 лв.
- за поземлен имот №059039 с площ от 0,802дка. с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, IV категория по КВС на с.Лозенец, в размер на 1400,00 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира, проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно нивото на изпълнение на проекти на
община 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

№ 10 / 126

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
нивото на изпълнение на проекти на община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно готовността на училищата и детските
градини
в община
Крушари за откриване на учебната
2013/2014 година.
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

№ 10 / 127

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно готовността
на училищата и детските градини в община Крушари за откриване на учебната
2013/2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2013 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за състоянието на Дом за деца с умствена
изостаналост „Свети Николай Чудотворец” 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

№ 10 / 128

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
Дом за деца с умствена изостаналост „Свети Николай Чудотворец” с. Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2013 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация 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

№ 10 / 129

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

