
 

                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 

                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    
 
 
 
                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение и 

допълнение на 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. 2 и ал.3  
и чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с 11  гласа  “за”,  2  “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                    РЕШЕНИЕ           №  4 / 27 
 

1. Общински съвет с. Крушари не приема Правилника за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет с. 
Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
както следва: 

§1. В чл.24, ал. 1, т. 4 се изменя така: 
„4.да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на 

следващото заседание, освен ако съветът реши друго.“ 
§2. В чл. 26, ал. 2 се изменя така: 
„(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват служебно от общинската 

администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, 
издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна 
комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок 
от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на 
общинската избирателна комисия.“ 

 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ  ПРОТОКОЛ   №  4 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно  приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 13  за условията и реда за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Крушари. 

                    
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.2 и ал.3 и               

чл. 27 ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
общ брой гласували  13, от тях с 9  гласа  “за”,  2  “против”  и  2 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

                       РЕШЕНИЕ           №  4 / 28   
                                             

 1. Общински съвет с. Крушари  не  приема Наредба за изменение и 
допълнение в Наредба № 13 за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Крушари, както следва: 

§ 1. Член 19 се изменя така: 
„Чл. 19. (1) Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между 
общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния 
бюджет за съответната година. 
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда 
на раздел II на глава осма от Закона за публичните финанси от съответния орган, 
когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата 
дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране 
на съответната дейност по бюджетите на общините.“ 

§ 2. В чл. 20, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
1.Буква „б“ се изменя така: 
,,б) местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински пътища;“. 
2.В буква „г“ накрая се добавя „включително за местни дейности“. 

§ 3. В чл. 21, ал. 1 накрая се добавя „за сметка на централния бюджет, както и 
за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния 
бюджет, които провеждат съответните области на политики“. 

§ 4. В чл. 26, ал. 1, т. 1 думите „размера на бюджетните взаимоотношения на 
държавния бюджет с общините“ се заменят с „размера на основните бюджетни 
взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет“. 

§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 
1.В ал. 3, т. 6 след думите „разчетите за“ се добавя „финансиране на 

капиталови разходи, включително“. 
2.Създава се нова ал. 8: 

„(8) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 
се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-
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ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително 
когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг 
първостепенен разпоредител с бюджет.“ 

3.Създава се нова ал. 9: 
„(9) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска 
степен по бюджета на общината са право-приемници на бюджетна организация, 
чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, 
ал. 8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за 
последните четири години до преобразуването й.“ 

§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 
1.Досегашният текст става ал. 1. 
2.Създава се нова ал. 2: 

„(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако 
общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за 
разходи в съответствие с ограниченията по чл. 34, ал. 3, т. 1 и 2.“ 

3.Създава се нова ал. 3: 
„(3) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или 
поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако 
планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.“ 

4.Създава се нова ал. 4: 
„(4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на 
годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната 
година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения 
надвишават 5 на сто от отчетените разходи.“ 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
    
                                     
          ОТНОСНО:Докладна записка относно приемане на годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Крушари 2014-2020г. за 2018 година.   

                                                                                                                    
 
 

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. 24 
т.4 от Закона за регионалното развитие,  общ брой гласували  13, от тях с 11  гласа  
“за”, 0 “против” и  2 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  4 / 29 
 

          1.Общински съвет с. Крушари  одобрява годишния доклад за наблюдението на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Крушари 2014-2020г. за 
2018 година.       

 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на земеделските земи от 

Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 
2019/2020 година. 

 
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. 75 ал.1 и чл. 76 ал.1 от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване 
общ брой гласували  13, от тях с 11  гласа  “за”, 0 “против” и  2 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 

       РЕШЕНИЕ           №  4 / 30 
 

1.Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за 
стопанската 2019/2020 година, съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) години. 
 

2.Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари да организира и 
проведе търга и сключи договори със спечелилите кандидати. 

 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
           ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от 

Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през 
стопанската 2019/2020 година. 

 
                    

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. 75 ал.1 и чл. 79 ал.1 от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 11 гласа „за”,  0 „против”  и 2  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ           №  4 / 31 
 

1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат под наем без търг  
маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година, 
съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение за срок 
от 1 (една) година. 
 

2.Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари да организира и 
проведе процедурата по отдаването на имотите. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
         ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата 

за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за  
2019 година. 

 
                        

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.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.6 ал.2 т.2 от 
Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от 
тях с 12 гласа „за”,  1 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  4 / 32 
  

І.Общински съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 
година: 

1.В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят  точка 77, както следва : 
 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

77 Поземлен имот с.Северци 2501/22.02.2019г. №081690 0,075дка 0,80лв. 

 
ІІ. Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари да извърши 

необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската 
собственост. 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
         ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлен имот №081690 по 

КВС на с. Северци. 
 

 След направените изказвания и предложения на основание 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, чл.43 ал.1 от 
Наредба № 8 на Общинския съвет и заявление с вх.№ ОС-12-1364 от 12.03.2019 
година от Пеньо Маринов Пенев, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от 
тях с 12  гласа  “за”,  1  “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
 

    РЕШЕНИЕ         №  4 / 33 

 

1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №081690 с площ от 0,075 дка с 
начин на трайно ползване – друга селищна територия, X категория по КВС на 
с.Северци, актуван с акт за частна общинска собственост №2501 от 22.02.2019г. 

2. Общински  съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 120,00 лв., 
изготвена от независим 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 за имота от  120,00 лв.  

3. Обшинският съвет 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/          
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                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
         ОТНОСНО:Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на 

движението за 2018 година. 
 

 
                                             РЕШЕНИЕ           №  4 /34 
 

1.Общински съвет с. Крушари  приема информацията за работата на 
Общинската комисия за безопасност на движението за 2018 година. 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg                      

 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
         ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за обществен ред и   

сигурност в Община Крушари за 2018 година. 
 
 

            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           №  4 / 35 
 

1.Общински съвет с. Крушари приема  отчета за дейността на Местната 
комисия за обществен ред и сигурност  в Община Крушари за 2018 година. 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg                      

 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
            ОТНОСНО: Информация относно състоянието на обществения ред и борбата 

с престъпността на територията на Участък "Полиция" - Крушари 
при Второ РУ Добрич  през 2018 година. 

  
 

            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           №  4  / 36 

          1.Общински съвет с. Крушари приема информацията относно състоянието на 
обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък "Полиция" - 
Крушари при Второ РУ Добрич  през 2018 година.  
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
            ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение Плана за 

развитие на социалните услуги в Община Крушари  за 2018 година 
и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 
2020 година. 

 

                        
            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 във 
връзка с чл. 36б ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 
подпомагане, общ брой гласували 13, от тях с 12  гласа „за”,  0 „против”  и  1 
„въздържал се”,  Общинският съвет прие 
 
 

          РЕШЕНИЕ           №  4  / 37 

           1. Общински съвет с. Крушари приема  отчета за изпълнение на Плана за 
развитие на социалните услуги в Община Крушари за 2018 година. 
 

           2. Общински съвет с. Крушари приема Годишен план за развитие на 
социалните услуги на територията на Община Крушари за 2020 година. 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg                      

 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.03.2019 г. 
                                 ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
            ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчета за изпълнение на 

Общинската програмата за закрила на детето  за 2018 година и 
приемане на Общинска програма  за закрила на детето  за 2019 
година. 

 

  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, чл.3 
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и във връзка с ал.1 
т.1 от Закона за закрила на детето, общ брой гласували 13, от тях с 12  гласа „за”,  0 
„против”  и 1  „въздържал се”,  Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  4  / 38 

 

1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на  Общинската 
програмата за закрила на детето за 2018 година. 

 

2.Общински съвет с. Крушари  приема  Общинска  програма  за закрила на 
детето за 2019 година. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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