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СПРАВКА
с решения от проведено извънредно заседание
на Общински съвет с. Крушари по
ПРОТОКОЛ № 4/ 06.04.2017 г.
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на 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 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 77 от АПК и чл. 11 ал. 3 от Закона за нормативните актове, с
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общински съвет с. Крушари приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Крушари, както следва:
§1. В чл. 27 ал.1 т. 7 се прави следното изменение:
В т.7, б.В «За ветрогенератори» от таблицата за «Издаване на разрешение за
строеж» - за обекти I-ва категория думите „1% от стойността на обекта, но не по-малко
от 15 000 лв.“ се заменят с „ 2 000 лв.“.
§2. Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й.
Поименно гласуване
1. Илхан Юсеин Мюстеджеб
2. Нурхаят Нюфел Изет
3. Метин Адем Ибрям
4. Назмие Исмаил Люман
5. Нуртен Февзитова Мехмедова
6. Мудин Кадир Кадир
7. Юзджан Мюмюн Мустафа
8. Васко Балчев Балчев
9. Петранка Янкова Кръстева
10. Радослав Добрев Йорданов
11. Иван Митев Иванов
12. Добрин Атанасов Иванов
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ОТНОСНО: Предложение относно приемане на „Програма за оптимизация на
училищната мрежа в община Крушари за учебната 2017/2018 г.” и закриване на ОУ
„Васил Левски” с. Телериг.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.12 и
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл. 312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование,
общ брой гласували 12, от тях с 9 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общински
съвет с. Крушари
приема
Програма за оптимизация на
училищната мрежа в община Крушари за учебната 2017/2018 г.
2. Общинският съвет дава съгласие за закриване на ОУ „Васил Левски”
с. Телериг с възможност за пренасочване на учениците от І до VІІІ клас към СУ „Христо
Смирненски” с. Крушари, съгласно сега действащата транспортна схема и по желание
на родителите.
3. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да изготви до
министъра на образованието и науката писмено предложение за закриване на ОУ
„Васил Левски” с. Телериг, съгласно изискванията на чл.314 от ЗПУО.
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