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                         О     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ                  

                   9410  с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
                  е-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

 
 
 

 
                                          С П Р А В К А 
 
с решения от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари по  
 
                                   ПРОТОКОЛ   № 8/ 29.06.2017 г. 
 

ОТНОСНО: 1.Докладна записка относно  приемане отчета за касовото изпълнение 
бюджета на Община Крушари  за 2016 година. 

 

                        Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21, ал.1, т.6 и          
чл. 27 ал.4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 51 ал.1 от Наредбата 
за условията и реда  за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    0 
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

               РЕШЕНИЕ           №  8 / 71 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  приема  отчета за касовото изпълнение бюджета 
на Община Крушари  за 2016 година. 
 
 

Поименно гласуване 
   

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Назмие Исмаил Люман                  - за 
3. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
4. Метин Адем Ибрям                         - за 
5. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
8. Васко Балчев Балчев                      - за 
9. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                               10. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               11. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               12. Иван митев Иванов                        - за 

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 2. Информация за състоянието на административното обслужване в 
община Крушари. 

 

                         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
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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 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

             РЕШЕНИЕ           №  8 / 72 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема информацията за състоянието на 
административното обслужване в община Крушари за 2016 година. 
 
 

ОТНОСНО: 3. Докладна записка относно  приемане на Общински план за развитие 
на социалните услуги на  Община Крушари  за  2018  година. 

 

                         Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 
 

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 и        
чл. 36б ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ 
брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

                                                           РЕШЕНИЕ           №  8 / 73 
 

1. Общински  съвет с. Крушари   приема Общинския план за развитие на 
социалните услуги на  Община Крушари  за  2018  година. 
 
 

ОТНОСНО: 4.Информация за дейността на пенсионерските клубове в Община 
Крушари за 2016 година. 

 

                           Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

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 13, от тях с 12 гласа  “за”,  0 “против”  и  1  “въздържал се”, Общинският 
съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  8  / 74 
 

1. Общински  съвет с. Крушари приема информацията за дейността на 
пенсионерските клубове в Община Крушари за 2016 година. 

 

2.  Общинският съвет   препоръчва на кмета на общината в срок до  30.12.2017 
година да се актуализира Наредбата за организацията и дейността на клубовете на 
пенсионерите и инвалидите в Община Крушари и се изготвят правила за 
разпределение на средствата. 

 
 

 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/ 
Председател на Общински съвет Крушари  
 
  
Изготвил:/П/ 
ГИНКА РУСЕВА   
Мл.експерт ОбС 


