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 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно пожарната безопасност 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 13 , от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 49

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно пожарната
безопасност на територията 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно състоянието на обществения ред и
борбата с престъпността на територията на участък
полиция-Крушари за изминалия период на 2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 50

1.Общинският съвет с. Крушари
приема информацията относно
състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на
участък полиция-Крушари за изминалия период на 2012 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение 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. 2 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската
собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 51

1. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в Наредба №
8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост:
1. В чл. 14 ал. 1 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до
10 години”;
2. В чл. 16 ал. 1 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до
10 години”;
3. В чл. 20 ал. 3 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до
10 години”.
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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 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
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 13,
от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 52

1. 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. Създава нов член 22а със следния текст:
Ал.1. Лице, ползващо медико-социални услуги, социална подкрепа и
социално включване и комунално-битови услуги заплаща такса в размер 0,20 лв.
на час.
Ал.2. Таксата се заплаща само за периода на ползване на услугата, като
същата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало
услугата за съответния месец.
Ал.3. Таксите се начисляват и събират от длъжностните лица и се внасят в
общинския бюджет до 25-то число на следващ месец.
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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно промяна предназначението на
общински имот- гараж с. Крушари от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3 ал. 2 и чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и във връзка със Заповед № РД-08-298 от 15.07.2011 година на Кмета
на община Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 53

1. Общинският съвет с. Крушари обявява общински недвижим имот-Гараж
с. Крушари, представляващ едноетажна масивна сграда със ЗП 58кв.м., находящ
се в поземлен имот с идентификатор 40097.501.724 отреден „За Обществено
обслужване и гаражи” с площ от 526 кв.м., актувано с АДС №708/11.01.1993г. за
частна общинска собственост.
2. 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно промяна предназначението на
общински имот-старо училище с. Добрин от публична
общинска собственост в частна общинска собственост.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3 ал. 2 и чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и във връзка със Заповед № РД-08-473 от 18.11.2011 година на Кмета
на община Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 54

1. Общинският съвет с. Крушари обявява общински недвижим имот-Старо
училище с. Добрин, представляващо едноетажна масивна сграда със ЗП 260кв.м.,
състояща се от две стаи, коридор и мазе, находящо се в УПИ ІV с пл.№117
отреден „За Обществено обслужване” с площ от 2256 кв.м., актувано с АОС
№356/01.11.2005г. за частна общинска собственост.
2. 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно
с. Кап. Димитрово.

продажба

на

сватбен

салон

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35 ал.1 от Закона за общинската
собственост,
чл. 39 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС и молба с вх. № ОС-121506 от 20.03.2012 г. на Турхан Шефка Риза, с поименно гласуване, общ брой
гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 55

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна общинска
собственост Сватбен салон с.Капитан Димитрово със застроена площ от 470 кв.м.,
находящ се в парцел №2, имот ІІ в стопански двор на с.Капитан Димитрово,
актуван с АОС № 28 / 27.05.1999 г.

2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 900.00 лв.,
изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на
независимите оценители в България
определя начална тръжна цена от
1000.00лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Докладна записка относно предоставяне на земя от
Общинския поземлен фонд за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Ганчо Иванов Славов в
изпълнение на съдебно решение по гражданско дело
№439/1996г., влязло в сила от 30.10.1997 г. на Районен съд
гр. Добрич.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и
чл. 27 ал. 4 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 34 ал. 4 от Закона за общинската собственост и във връзка с §
27 ал. 2 т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 45 ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ, с поименно
гласуване, общ брой гласували 13 , от тях с 12 гласа “за”, “против” няма и 1
“въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 56

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предоставят за
възстановяване правото на собственост
23,416дка(двадесет и три декара
четиристотин и шестнадесет кв.м.) земеделска земя от Общински поземлен фонд,
представляваща:
- имот №099099 с площ от 2,999дка, ІV категория с начин на трайно
ползване-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №996/29.05.2009г.,
- имот №106003 с площ от 1,997дка,V категория с начин на трайно
ползване-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1000/29.05.2009г.,
- имот №106017 с площ от 2,017дка, V категория с начин на трайно ползване-нива
по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1002/29.05.2009г.,
- имот №106019 с площ от 0,439дка,V категория с начин на трайно
ползване-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1003/29.05.2009г.,
- имот №106029 с площ от 2,500дка, V категория с начин на трайно
ползване-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1008/29.05.2009г.,
- имот №107001 с площ от 1,240дка,V категория с начин на трайно
ползване-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №1009/29.05.2009г.,
- имот №117109 с площ от 3,927дка, ІV категория с начин на трайно
ползване-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №998/29.05.2009г.,

- имот №117145 с площ от 8,297дка,ІV категория с начин на трайно
ползване-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №999/29.05.2009г.
на Величка Ганчева Христова ЕГН 4303087954 от гр. Добрич и Иван Ганчев
Славов ЕГН 4506181067 от гр.Варна наследници на Ганчо Иванов Славов в
изпълнение на съдебно решение по гражданско дело №439/1996г., влязло в сила
от 30.10.1997г. на Районен съд гр. Добрич.
2. Величка Ганчева Христова и Иван Ганчев Славов влизат във владение в
имоти №106003, №106017, №106019, №106029 и №107001 на 01.10.2012г., а в
имоти №099099, №117109 и №117145 на 01.10.2013г.
3. Възлага на кмета последващите законови 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Докладна записка относно
даване съгласие за
безвъзмездно прехвърляне на ид.части от право на строеж
върху общински недвижим имот – частна общинска
собственост на Община град Добрич.
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, чл. 37 ал. 6 т. 1 от ЗОС, с поименно
гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против”
и
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 57

1. Общинският съвет с. Крушари на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 , във връзка
с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 37 ал. 6 т. 1 от ЗОС дава съгласие Община Крушари
да прехвърли безвъзмездно на Община град Добрич 5753/217862 ид.части от
правото на строеж върху ПИ № 000056, целия с площ 217,862 дка по КВС на
землището на
с. Стожер, Община Добричка, с начин на трайно ползване –
сметище/Регионално депо за отпадъци Стожер/.
2. Възлага на Кмета на Община Крушари последващи 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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА 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 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 58

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/
/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 № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2012 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно откриване на пенсионерски клуб
с. Пол. Дяково.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 5 ал. 4 от
Наредба № 2 на ОбС за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите
и инвалидите и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 59

1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие за откриване на
пенсионерски клуб на територията на с. Полковник Дяково, община Крушари с
председател Златка Костадинова Андонова.

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

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

