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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Приемане на Програма за управление и
разпореждане с имоти - общинската собственост
за 2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.12 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост и във
връзка със Заповед РД-11-10-65/20.03.2009 г. на Областния управител на област
Добрич,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 отменя свое решение
№ 4 от 09.03.2009 година.

№ 4/26 по Протокол

2. Общинският съвет с. Крушари
приема Програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 година.
3. Възлага на Кмета на общината изпълнение на Програмата.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Тарифата за определяне на

начален размер на месечен наем за 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.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.14 ал. 8 от Закона за общинската собственост и в
изпълнение на Решение № 5/44 от 31.03.2009 година на ОбС, 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 приема следното изменение и допълнение на
точка “Здравни” към раздел ІV “Услуги и производство” в Тарифа за определяне на
начален размер на месечен наем за 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:
1.Създават се нови т.4.1.;т.4.2.;т.4.3.;т.4.4. и т.4.5.:
Дейност

ІV.УСЛУГИ И
ПРОИЗВОДСТВО
4.Здравни
4.1.Селски здравни служби и
детска консултация

Помещения в МС

Помещения в ПмС
и ПС

І

І

ІІ

0,40

0,30

ІІІ

0,20

ІІ

0,30

0,20

ІІІ

0,10

Помещения в
бараки,мазета,
тавани
І
ІІ
ІІІ

0,20

0,10

0,10

Терени за
стоп. и
админ.нужди
І
ІІ
ІІІ

4.2.Ветеринарни лечебници

0,40

0,30

0,20

0,30

0,20

0,10

0,30

0,20

0,10

4.3.Агро аптеки

2,00

1,90

1,80

1,90

1,80

1,70

1,80

1,70

1,60

4.4.Аптеки

1,80

1,70

1,60

1,70

1,60

1,50

1,60

1,50

1,40

4.5.Ветеринарни аптеки

1,20

1,10

1,00

1,10

1,00

0,90

1,00

0,90

0,80

ІІ. Наемната цена на обектите по точка 4 от тарифата да се определя на база
на общата застроена площ на обекта, без да се съобразява предназначението на
отделните помещения.
ІІІ. Наемните цени в действащите наемни договори на обектите по точка 4 от
тарифата да се приведат в съответствие с настоящото изменение и допълнение на
тарифата, считано от месеца следващ приемането му, като за целта, след
влизането в сила на решението се сключат анекси с наемателите.
ІV. Възлага на кмета на общината последващи съгласно закона 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот – частна

общинска собственост „дворно място” с.
Огняново, актуват с АОС № 911 от 20.10.2008
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. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и
чл. 39 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, 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 дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг на общински недвижим имот – частна общинска собственост
„дворно място с. Огняново”, представляващ празно дворно място с площ от 1484
кв.м., находящо се в парцел XIV в кв. 3 по плана на с. Огняново, актуван с АОС №
911/20.10.2008 година.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 2226.00 лв.,
изготвена от експерт-оцените с лиценз № 5057/01.11.1996 г. от АП гр. София и да
определи начална тръжна цена от 2300.00 лева.
3. Възлага на кмета на общината да организира и проведе публичния търг и
сключи договор с кандидата спечелил търга.
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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от трети

етаж от административна сграда, собственост на община
Крушари на Агенция „Социално подпомагане” гр. София.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал 5 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 5 от Закона за общинската собственост и
чл. 65 от Наредба № 8 на ОбС, 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. Общинския съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави за
безвъзмездно ползване част от ІІІ етаж от административна сграда, собственост на
Община Крушари, находяща се в кв.29 парцел І с пл.№423 по плана на с.Крушари,
представляваща стаи №306, №307 и №308 с обща застроена площ от 92,00 кв.м. на
Агенция “Социално подпомагане” гр.София, за срок от пет години.
2. Разходите за отопление, питейна вода, ел.енергия и телефони, свързани с
ползването на част от сградата се поемат и са изцяло за сметка на Агенция
“Социално подпомагане” гр.София.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно
ползване.
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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне за безвъзмездно

ползване на част от трети етаж от административна сграда,
собственост на община Крушари на Дирекция „Регионална
служба по заетост” гр. Варна
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал 5 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 5 от Закона за общинската собственост и
чл. 65 от Наредба № 8 на ОбС, 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 дава съгласие да се предостави за
безвъзмездно ползване част от ІІІ етаж от административна сграда, собственост на
Община Крушари, находяща се в кв.29 парцел І с пл.№ 423 по плана на с.Крушари,
представляваща стаи №301 и №302 с обща застроена площ от 39,60 кв.м. на
Дирекция “Регионална служба по заетоста” гр.Варна, за срок от пет години.
2. Разходите за отопление, питейна вода, ел.енергия и телефони, свързани с
ползването на част от сградата се поемат и са изцяло за сметка на Дирекция
“Регионална служба по заетост” гр.Варна.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно
ползване.

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки

от Председателя на ОбС и Кмета на общината
през първото тримесечие на 2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната 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 одобрява очета за извършените разходи за
командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината за
първото тримесечие на 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Определяне на основното месечно

възнаграждение на Кмета на общината.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 5
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
определя основно месечно
възнаграждение на Кмета на общината в размер на 1200 лева, считано от
01.01.2009 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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Относно определяне на основните месечни

заплати на кметовете на кметства.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 5
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 определя основните месечни заплати
кметовете на кметства, считано от 01.01.2009 година, както следва:
Петър Колев Генов
Мюзекяр Салим Ахмед
Сезгин Аптиш Ибрям
Пеню Маринов Пенев
Исмаил Османов Османов
Ердинч Алиш Мехмед
Сейфула Мехмедалин Сейфула
Осман Шефкет Осман
Осман Мустафа Азис
Сали Исмаил Мустафа
Метин Юсеин Асан
Турхан Шефка Риза

кметство Телериг
кметство Лозенец
кметство Бистрец
кметство Северци
кметство Дяково
кметство Бакалово
кметство Коритен
кметство Абрит
кметство Северняк
кметство Загорци
кметство Габер
кметство Димитрово

470 лева
470 лева
420 лева
430 лева
440 лева
470 лева
470 лева
420 лева
420 лева
420 лева
420 лева
420 лева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

на

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Предложение относно избиране на Временна
комисия за проверка на мерите и пасищата в
общината.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и
чл. 27 ал. 4 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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I. Общинският съвет с. Крушари избира Временна комисия за проверка на
мерите и пасищата в общината от 5 члена в следния състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Илхан Юсеин Мюстеджеб
Станислав Георгиев Ненов
Николай Георгиев Петров
Видин Фиданов Каракашев
Огюн Азис Халил

II. Общинският съвет възлага на кметовете на кметства и кметските
наместници да предоставят в срок до 15.05.2009 година на временната комисия
справки за състоянието на мерите и пасищата, включващи № на имота, площ на
имота, разораната площ от имота, името на лицето извършило нарушението и №
на съставения акт за нарушение.
III. Временната комисия да внесе в заседанието на Общинския съвет през
м.май протокол от извършената проверка.
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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за работата на общината при зимни условия.

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
1. Общинският съвет с. Крушари
на общината при зимни условия.
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приема за сведение отчета за работата

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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по

Ос3, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
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 дава съгласие Община Крушари да
кандидатства с проектно предложение „Създаване на посетителски център
„Добруджански край” в Община Крушари” по Ос 3, Мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013
г.
2. Упълномощава Добри Стефанов - кмет на Община Крушари да подпише
необходимите документи и извърши всички необходими процедури за подготовка на
проектното предложение
3. Определя проекта по т. 1 като приоритетен, съответстващ на Приоритет
3: “Стабилизирана икономика - инвестиционна привлекателност и
конкурентноспособност” Специфична цел 3: “Развитие на алтернативен
туризъм чрез валоризиране на културното и природно наследство в общината
“ Мярка 1” Планиране и координиране на туристическото развитие” и Мярка 2.
Създаване на туристически продукти и социализация на туристическите
ресурси от Общинския план за развитие на Община Крушари 2007- 2013г.
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 № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2009 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 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 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 за сведение информацията относно
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/

