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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно отдаване под наем на земи от

ОПФ и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ през стопанската
2009/2010 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 71 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 86

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат под наем земи от
общинския поземлен фонд за стопанската 2009/2010 година, съгласно Приложение №
1 чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 3 / три/ години.
2. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат под наем земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2009/2010 година, съгласно Приложение № 1 чрез
публичен търг с тайно наддаване за срок от 1 /една/ година.
3. Общинският съвет възлага на Кмета на общината да извърши необходимите
процедури по отдаването под наем на земеделските земи и сключи договорите за
наем.
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 87

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка I – III клас – 12 ученика в ОУ „Васил Левски „ с. Коритен 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 88

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка II – IV клас – 11 ученика в ОУ „Васил Левски „ с. Коритен 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

10 / 89

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка V – VIII клас – 15 ученика в ОУ „Васил Левски „ с. Коритен 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

10 / 90

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка VI – VII клас – 14 ученика в ОУ „Васил Левски „ с. Коритен 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

10 / 91

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка III – IV клас – 11 ученика в ОУ „Васил Левски „ с. Телериг 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 92

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка V – VI клас – 16 ученика в ОУ „Васил Левски „ с. Телериг 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 93

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка VII – VIII клас – 14 ученика в ОУ „Васил Левски „ с. Телериг 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

10 / 94

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка II – IV клас – 12 ученика в ОУ „Отец Паисий „ с. Лозенец 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 95

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на слята
паралелка V – VI клас – 16 ученика в ОУ „Отец Паисий „ с. Лозенец 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 96

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на
паралелка IVб клас – 12 ученика в СОУ „Христо Смирненски „ с. Крушари 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно даване разрешение на

финансиращия орган за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес при формиране на паралелки от I
до XII клас и слети паралелки с не по-малко от 10
ученика в клас в училищата на община Крушари за
учебната 2009/2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Наредба № 7 на МОН, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

10 / 97

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за дофинансиране на
паралелка XI клас – 16 ученика в СОУ „Христо Смирненски „ с. Крушари 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно закриване на ЦДГ с. Полк. Дяково.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 10 ал. 6 от ЗНП,
чл. 15 ал. 1 и ал. 3 от ППЗНП и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, общ брой гласували 11 , от тях със 7 гласа “за”, 2 “против”
и 2 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 98

1. Общинският съвет с. Крушари закрива ЦДГ с. Полковник Дяково, считано от
15.09.2009 година.
2. Децата от ЦДГ с. Полковник Дяково, се пренасочват към ЦДГ с. Крушари.
3. Задължителната документация на ЦДГ с. Полковник Дяково да се приеме и
съхранява в ЦДГ с. 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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно формиране на слят клас I-II

през учебната 2009/2010 година в ОУ „Васил
Левски” с. Телериг.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 11а , ал. 1 , ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 на МОН,
с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 99

1. Общинският съвет с. Крушари
дава съгласие за дофинансиране на
паралелка от 8 ученика в слята паралелка І – ІІ клас в ОУ „Васил Левски” с. Телериг
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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.09.2009 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация на бюджет

2009 година за капиталови разходи”.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 6 и чл.
27 ал. 4 и ал 5 от ЗМСМ, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 8
гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 100

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешните компенсирани промени
по разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2009 година, както следва:
Общински път 21047 Добрин –Благовец
Общински път 21047 К.Димитрово-Габер
Огняново разклона/Телериг-Александрия/
Общински път 21061 Северци Крушари
Общински път 21043 Зимница – разклона
/Телериг-Бакалово/
Всичко:

било
40000

става
35150

53000
20000

70150
27700

20000
133000

133000

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

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

