ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.05.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за състоянието на обществения ред и
борбата с престъпността на територията на Полицейски
участък-Крушари от началото на 2011 година и
взаимодействието му с общинска администрация.

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 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на
обществения ред и борбата с престъпността на територията на Полицейски
участък-Крушари от началото на 2011 година и взаимодействието му с общинска
администрация.
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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.05.2011 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на общински недвижим
имот-частна общинска собственост “Клуб на пенсионера
с.Полк.Дяково”
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. 39 ал. 1 от
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на общински недвижим имоти – частна общинска
собственост: “Клуб на пенсионера с.Полк.Дяково”, представляващ едноетажна
сграда с дървена конструкция със застроена площ от 70,00 кв.м. и едноетажна
масивна сграда със застроена площ от 14,00 кв.м. построени върху общинска земя,
находящи се в кв.12 парцел ХІІ с пл.№169 по плана на с.Полк.Дяково, актувани с
АОС №1308/20.04.2011г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 3520,00 лв.,
изготвена от
лицензиран оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена от 3520,00
лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.05.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на временен
безлихвен заем от бюджетната сметка на община Крушари
за изпълнение на дейностите по проект „Център за
социални услуги в семейна среда-2” с. Крушари,
реализиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 10
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа
„за”, „против” и „въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие сумата от 58 000 лева да
бъде предоставена на проект „Център за социални услуги в семейна среда-2” с.
Крушари, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа за независим и достоен живот на
хора с различни видове увреждания самотно живеещи хора – дейности – Социален
асистент и Домашен помощник – фаза 3” като временен безлихвен заем.
Необходимият финансов ресурс да бъде обезпечен от бюджета на община
Крушари.
2. Сумата от 58 000 лева да се предоставя поетапно, съгласно направените
месечни разходи.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.05.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно постъпила молба от Денчо Стоянов
Денев от с. Крушари за отпускане на финансова помощ в
размер на 1 000 лева за
частично покриване на
направени разходи за оперативна интервенция.
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 12 от тях с 11 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал
се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинския съвет с. Крушари приема предложението относно постъпила
молба от Денчо Стоянов Денев от с. Крушари за отпускане на финансова помощ в
размер на 1 000 лева за частично покриване на направени разходи за оперативна
интервенция да се разгледа на следващото заседание на Общинския съвет, на
което да бъде представено удостоверение за имотното състояние на Денчо
Стоянов Денев.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да извърши проучване
за имотното състояние на Денчо Стоянов Денев.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.05.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно допускане изменение на ПУП-ПРЗ
за УПИ II, кв.38 по плана на с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т. 11 и
чл.27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ, общ брой гласували 12 от тях с 11 гласа
“за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв. 38 по плана на с. Крушари в съответствие с
приложената скица-предложение и установените с нея устройствени показатели.
2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.05.2011 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Информация за провеждане на 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация,
общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за
провеждане на мероприятия за хигиенизиране и поддържане на чистотата на
населените места в община Крушари.

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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.05.2011 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:Предложение относно включване в списъка на
защитените училища на ОУ „Васил Левски” с. Телериг за
учебната 2011/2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание § 6е ал. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 2 от ПМС №
212/02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в
Република България и условията за тяхното допълнително финансиране и чл. 27
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой
гласували 12 от тях с 12
гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет
с. Крушари
предлага
на Министерството на
образованието, младежта и науката, ОУ „Васил Левски” с. Телериг, община
Крушари, област Добрич да бъде включено в Списъка със защитените училища за
учебната 2011/2012 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/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.05.2011 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Предложение относно включване в списъка на
защитените училища на ОУ „Васил Левски” с. Коритен за
учебната 2011/2012 година.

След направените изказвания и предложения на основание § 6е ал. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 2 от ПМС №
212/02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в
Република България и условията за тяхното допълнително финансиране и чл. 27
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой
гласували 12 от тях с 12
гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

5 / 51

1. Общинският съвет
с. Крушари
предлага
на Министерството на
образованието, младежта и науката, ОУ „Васил Левски” с. Коритен, община
Крушари, област Добрич да бъде включено в Списъка със защитените училища за
учебната 2011/2012 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

