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 № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение

относно изменение в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.3 и
чл. 27 ал. 4 и във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от
тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
приема следните изменения
в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация:
1. В чл. 28 ал. 4 след думата „решението” се добавя израза: „ до
произнасяне на постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси,
съгласно чл. 26 ал. 4 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси”.
2. В чл. 46 ал. 1 се създава нова точка 4 със следния текст:” Комисия за
установяване на конфликт на интереси”.
3. В чл. 47 ал. 1 се създава нова точка 4 със следния текст: „ Да извършват
проверки и осъществяват контрол, съгласно Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси”.

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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА 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 , чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с измененията на Закона за
местните данъци и такси /ДВ бр. 70 и бр.105 от 2008 г./, с поименно гласуване ,
общ брой гласували 11 , от тях с 11 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 адмиинстрирането на местните таксии цени на услуги на
територията на Община Крушари :
1. Чл. 31 да се чете:

„За издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия се
заплаща еднократно първоначална такса при предявяване на искането за
издаване на разрешение в размер на 50.00 лева”.
2. Чл. 32 се отменя.
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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Предложение относно отдаване под наем на част от
автогара с. Крушари – публична общинска
собственост, актувана с АОС № 25/04.06.1999 г.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 11 ,
от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари не дава съгласие да се проведе публичен
търг за отдаване под наем на част от Автогара с.Крушари, представляваща
помещение от 7 кв.м. което ще се използва за магазин за промишлени стоки,
находяща се в кв.32 парцел VІІІ по плана на с.Крушари за срок от пет години.

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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Отчет
относно
работата
на
администрация през 2008 година.

общинска

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 23
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
общинска администрация през 2008 година.

приема отчета

за

дейността на

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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно учебно-възпитателната работа в

училищата на Община Крушари за първия учебен срок
на учебната 2008/2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно учебновъзпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на
учебната 2008/2009 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет относно дейността на ФК „Заря-2006” с. Крушари

за 2008 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета относно дейността на ФК
„Заря-2006” с. Крушари за 2008 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Молба от Златка Иванова Миланова, наемател на обект

„Аптека” с. Крушари относно намаляване размера на
месечния наем.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари задължава Кмета на общината да внесе
на следващото заседание на Общинския съвет предложение за изменение на т.4
„Здравни” към точка IV „Услуги и производство” в Тарифата за определяне на
начален размер на месечен наем на 1 кв.м. площ при предоставяне на помещения
и терени – общинска собственост към Наредба № 8 за реда за придобиване на
право на собственост и ограничени вещни права, за предоставяне за управление,
под наем и разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

