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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2008

година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 6
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 9 , от
тях с 9 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

4 / 22

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение
на бюджета за 2008 година на 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка относно разпределението на
преходния остатък от 2008 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 6,
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с § 31 т. 2 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2009 година, с поименно гласуване, общ брой гласували 9 , от тях с
9 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема разпределението на преходния
остатък от 2008 година в размер на 609102 лева, както следва:
за делегираните от държавата дейности
от тях за общообразователните училища

483102 лева,
55257 лева

за местни дейности

126000 лева
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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Относно: Докладна записка относно приемане сборен бюджет
на община Крушари за 2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 6
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети,
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и
във връзка с прилагането на ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2009 година, с поименно гласуване,
общ брой гласували 9 , от тях с 9 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

4 / 24

1. Общинският съвет с. Крушари приема бюджета на общината за 2009
година, както следва:
ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА
5000570
Справка № 1 с и без резерв 10 % на основание чл.1 ал.4 от ПМС № 27/2009г.

Приходи от държавни трансфери в размер на

3549770

Обща субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Преходен остатък от 2008 година

3033068
33600
483102

Приходи за местни дейности
В това число:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Обща изравнителна субсидия
Капиталови разходи за общински
пътища
Целева субсидия за капиталови разходи
За зимно поддържане на пътищата
Преходен остатък от 2008 година

1450800
136100
393900
474000
133000
159100
28700
126000

ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
5000570
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи:
В това число:за държавни дейности
3549770
за местни дейности
1450800
Справки № 9 и 10
2.Приема
бюджета
на
общината
по
разходната
размер,разпределен по функции,а именно:Справка № 11
Функции
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Здравеопазване
Образование
Социални дейности
Жилищно строителство
Почивно дело,култура
Всичко

държавни
649305
454081
34043
1151973
1143948

местни
743149
6200

част

в

196662
107200
367630

Всичко
1392454
460281
34043
1348635
1251148
367630

116420

29959

146379

3649770

1450800

5000570

3.Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи в размер на 378200 лева. Справка № 12
РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Функция”Социално подпомагане”
Подмяна дограма административна сграда ІІ етаж
Функция”Почивно дело,култура”

185200
33600
17000
17000
16600

Ремонт читалище Телериг-сватбен салон
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Функция”Образование”
Подмяна дограма ЦДГ Лозенец
Функция”Общи държавни служби”
Ремонт кметство Кап.Димитрово-стая за събрания
Функция”Жилищно строителство,БКС”
Основен ремонт общински пътища
21061 Северци-Крушари
21047 Добрин-Благовец
21047 Кап.Димитрово-Габер-ОгняновоРазклона/Телериг-Александрия/
21043 Зимница-разклона/Телериг-Бакалово/
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Закупуване лек автомобил
Закупуване на автобусна спирка
Копирна машина
Проучване и проектиране

16600
151600
15000
15000
3600
3600
133000

Всичко капиталови разходи

378200

20000
40000
53000
20000
193000
5000
7000
2500
178500

4.Приема разчети за някои целеви разходи и субсидии,както следва за:
4.1 Утвърждава сборен бюджет на разходите,разпределен по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити,във връзка с чл.51 ал.1 от ПМС № 27/2009
година,с и без резерв 10 % на основание чл.1 ал.4 от ПМС.
4.2.Приема разчет за разходи за членски внос в размер на 7400 лева за
неправителствени организации.
4.3.Утвърждава субсидиите за читалищна дейност на основание чл.36 ал.1
от ПМС № 27/2009 година с и без резерв 10 %.
4.4.Субсидии за спорт -7000 лева
4,5.Приема разчет за разходи в размер на 5000 лева за празника на
общината.
4.6.Приема разчет за разходи в размер на 5000 лева за фолклорен събор.
4,7,Приема да се покриват за сметка на собствени данъчни и неданъчни
общински приходи разходите за погребения на граждани,без близки,роднини и
безпризорни,при спазване нормативните изисквания,в съответствие
с
разпоредбите на чл.31 от ПМС № 27/2009 година
5.Приема следните лимити за разходи:
5,1,Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови
възнаграждения.
5,2,Представителни разходи в размер на 8000 лева
5,3,Утвърждава поевтиняване на храната в ученическите столове в размер
на 0,60 лева на ден на ученик - общо 7300 лева.
`6.Утвърждава списък на длъжностите,които имат право на
транспортни разходи.Справка № 14

7.Утвърждава поименен списък на лицата,имащи право на транспортни
разходи.
8.Възлага на кмета на общината:
8.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители и обслужващите звена с бюджетни кредити
8.2.Да ограничава или спира финансиране на второстепенните
разпоредители и обслужващите звена при нарушаване на бюджетната и
финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за
финансово управление и контрол.
8.3.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на
държавни дейности,да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за
авансово предоставяне на одобрената субсидия.
8.4.Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство,в съответствие с
волята на дарителя.
8.5.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за
вида,размера и причините за просрочените задължения,в случай на натрупани
задължения в определен размер,както и за просрочените вземания и да предложи
мерки за тяхното намаляване.
8.6.Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят
средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата
дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по
образование,при условие,че няма просрочени задължения в съответните
делегирани дейности.
9.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на
неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със
закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета на
общината:
9.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност,без
средствата за заплати,осигурителни вноски,стипендии в частта на делегираните
от държавата дейности.
9.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да се
изменя общия й размер в частта на местните дейности.
9.3.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
9.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници
за съфинансиране на общински програми и проекти.
9.5.Да разработва и възлага подготовката на общински проекти и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на
определените годишни цели на общината.
10.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по тримесечия и по месеци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно одобряване структурата на

общинската администрация.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 2
и чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА, общ брой гласували 9, от тях с 9 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1.Общинският съвет с. Крушари одобрява общата численост и структурата
на общинската администрация, съгласно Приложение № 1.
2.Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите,
съгласно Закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
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/Гинка Русева/
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Програма за

управление на общинската собственост през 2009
година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост,
с поименно гласуване, общ брой гласували 9, от тях с 9 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Програма за управление на
общинската собственост за 2009 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно изменение в Наредба № 12 за

определяне размера на местните данъци на територията
на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание разпоредбите
на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях
с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1.Общинският съвет в с.Крушари приема следните изменения в Наредба
№12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Крушари :
1. § 1 да се чете :
„Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти,
данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл.44,
ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси в срок до 31 януари 2009 г.В случай
че в този срок не са определени нови размери, за 2009 г. се прилагат размери на
данъците, които са били в сила за 2008 г.”
2. § 2 да се чете :
„ До определяне на размера на местните данъци за 2009 г. от общинския съвет
данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните
данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на
минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.”
3. § 3 да се чете :
(1) „За 2009 г. първата вноска по чл.28,ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април.
4. § 4 да се чете :
„За 2009 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по
чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 31 януари 2009 г.”
5. § 5 да се чете :
(1) „За 2009 г. първата и втората вноска на окончателния годишен патентен данък
се внасят в срок до 30 април 2009 г.”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно изменение в Решение №

1/7 по Протокол № 1 от заседание на
Общинския съвет, проведено на 27.01.2009 г.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от
тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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І. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменение в Решение
№ 1/7 от Протокол № 1 от 27.01.2009 година
1. Точка 2 става: Общинския съвет определя такса битови отпадъци за
2009 година – пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти
на граждани и предприятия в размер на 2,00 на хиляда.
По видове услуги таксата е както следва:
* за сметосъбиране и сметоизвозване 1,00 на хиляда
* за обезвреждане на битови отпадъци в депа –
0,62 на хиляда
* за почистване на територии за обществено ползване – 0,38 на хиляда
2. Точка 3 става: Общинския съвет определя такса битови отпадъци за
2009 година върху отчетната стойност на нежилищните имоти на фирми и
предприятия в размер на 5,00 на хиляда.
По видове услуги таксата е както следва:
* за сметосъбиране и сметоизвозване
- 2,00 на хиляда
* за обезвреждане на битови отпадъци в депа - 2,00 на хиляда
* за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,00
на хиляда.
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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно отмяна на Решение №

1/4 по Протокол № 1 от заседание на
Общинския съвет с.Крушари, проведено на
27.01.2009 г.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 58 ал. 5 от
Закона за общинската собственост във връзка със Заповед РД -11-10-37 от
09.02.2009 г. и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя свое решение № 1/4 по Протокол
№ 1 от заседание на Общински съвет с. Крушари, проведено на 27.01.2009 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на временен

безлихвен заем от бюджетната сметка на община
Крушари за изпълнение дейностите по проект „Дневен
център за деца с увреждания – с. Крушари”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
10 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,с поименно гласуване, общ брой гласували 10,
от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява сумата от 53 000 лв. да бъде
предоставена на проект „Дневен център за деца с увреждания с. Крушари,
реализиран по Програма ФАР BG2005 „Деинституционализация посредством
предоставяне на социални услуги в общността за рискови групи”. Необходимият
финансов ресурс да бъде обезпечен от бюджета на Община Крушари.
2.Сумата от 53000 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на временен

безлихвен заем от бюджетната сметка на община
Крушари за изпълнение дейностите по проект „Център
за социални услуги в семейна среда – 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 ЗМСМА,с поименно гласуване, общ брой гласували 10,
от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

4 / 31

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява сумата от 32 700 лв. да бъде
предоставена на проект „Център за социални услуги в семейно среда”- Крушари,
реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Фаза 1,
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа за независим и достоен живот
на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности
Социален асистент и Домашен помощник”, като временен безлихвен заем.
Необходимият финансов ресурс да бъде обезпечен от бюджета на Община
Крушари.

2.Сумата от 32 700 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/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно включване в Списъка със

защитените училища на ОУ „Васил Левски” с. Телериг
за учебната 2009/2010 година.
След направените изказвания и предложения на основание § 6е ал. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, чл. 1 ал. 1 и чл. 2
от Постановление № 212 от 09.02.2008 г. за приемане на критерии за определяне
на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното
допълнително финансиране и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от
тях с 10 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 и науката ОУ „Васил Левски” с. Телериг да бъде включено в
Списъка със защитените училища за учебната 2009/2010 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно включване в Списъка със

защитените училища на ОУ „Васил Левски” с. Коритен
за учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание § 6е ал. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, чл. 1 ал. 1 и чл. 2
от Постонавление № 212 от 09.02.2008 г. за приемане на критерии за определяне
на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното
допълнително финансиране и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10, от
тях с 10 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 и науката ОУ „Васил Левски” с. Коритен да бъде включено в
Списъка със защитените училища за учебната 2009/2010 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разкриване на социална услуга в

общността „Дневен център за деца с увреждания” в община
Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 36а ал. 2 т. 1
от Закона за социално подпомагане и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой
гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1.Общинският съвет с. Крушари открива Дневен център за деца с
увреждания
с. Крушари, считано от 01.06.2009 година, като делегирана
държавна дейност .
2.Общинският съвет определя капацитет на Дневния център за деца с
увреждания на 20 места.
3.Общинският съвет определя численост на персонала, зает в Дневния
център за деца с увреждания на 8 лица.

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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно изменение в Наредба № 4 за

символите, почетните значи и звания на община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и
чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 10 , от тях с 10 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма , Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение в Наредба
№ 4 за символите, почетните знаци и звания на община Крушари:
1. Чл. 6. се изменя така:
„ Знамето се изработва от светлозелен копринен плат, символ на
плодородието, в правоъгълна форма с размери 1.50 на 0.90 м.В центъра на
знамето е изобразен знакът на Община Крушари и под него със златно-жълти
букви е изписано „ОБЩИНА КРУШАРИ”. На обратната страна на знамето са
изобразени деветнадесет звезди в жълто, символизиращи деветнайсетте
населени места на Община Крушари.Знамето е обримчено с тъмнозелен контур и
златни ресни”.
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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане отчет за изпълнение на

Плана за действие по изпълнение на Общинската програма
за закрила на детето за периода 01.01.2008-31.12.2008 г. и
приемане План за действие за периода 01.01.200931.12.2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с Решение № 2/18 по Протокол № 2 от
17.03.2004 година на Общински съвет-Крушари, общ брой гласували 10, от тях с
10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Плана
за действие по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за
периода 01.01.2008 г.- 31.12.2008 г.
2. Общинският съвет с. Крушари приема Плана за действие по изпълнение
на Общинската програма за закрила на детето за периода 01.01.2009 г. 31.12.2009 г.
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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.03.2009 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно откриване на пенсионерски

клуб № 2 в с. Телериг.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 5 ал. 4
от Наредба № 2 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и
инвалидите и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 10, от тях с 8 гласа
“за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общинския съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари открива пенсионерски клуб № 2 на
територията на с. Телериг, община Крушари с председател г-н Илия Недев
Василев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

