ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 13
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет с. Крушари и на
неговите комисии за мандат 2011-2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание

чл.27 ал.6 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой

гласували 9, от тях с 9 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
съвет

№ 13 / 155

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общински
с. Крушари и на неговите комисии за мандат 2011-2015 година.

БОЯН ПЕТРОВ
Общински съветник
Председателстващ заседанието на ОбС
съгласно Решение № 12/154 от 18.09.2015 г.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 13
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно изпълнение Програмата на
община Крушари за образователната интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства-роми.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.23
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местната самоуправление и местната администрация,
общ брой гласували 9 , от тях с 9 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 156

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно изпълнение
Програмата на община Крушари за образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства-роми.

БОЯН ПЕТРОВ
Общински съветник
Председателстващ заседанието на ОбС
съгласно Решение № 12/154 от 18.09.2015 г.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 13
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно избиране на временно
изпълняващи длъжността кмета на община Крушари и кметове на кметства във
връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и Национален
референдум на 25 октомври 2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.42 ал.6 и ал.9
и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
общ брой гласували 9 , от тях с 9 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 13 / 157

1. Общинският съвет с. Крушари определя временно изпълняващ длъжността
Кмет на Община Крушари Желка Стойкова Великова–заместник-кмет „Регионално
развитие и хуманитарни дейности“ за периода от обявяване на резултатите от
избори за общински съветници и кметове до полагане на клетва от новоизбрания
кмет на Община Крушари пред Общински съвет Крушари.
2. Общинският съвет с. Крушари определя временно изпълняващи
длъжността кметове на кметства за периода от обявяване на резултатите от
избори за общински съветници и кметове до полагане на клетва от новоизбраните
кметове на кметства пред Общински съвет Крушари, както следва:
№

КМЕТСТВА

1 с. Бистрец
с. Телериг
с. Ефрейтор Бакалово
и с. Зимница
2 с. Добрин
с. Полковник Дяково
с. Абрит
3 с. Северняк
с. Коритен

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
НА ВрИД

НАСТОЯЩА ДЛЪЖНОСТ

Коста Славов Сидоров

гл. специалист ГРАО,
община Крушари

Николинка Иванова
Георгиева

гл. специалист ГРАО,
община Крушари

Васил Михайлов Василев

Кметски наместник
на с. Поручик
Кърджиево

4 с. Габер и с. Огняново
с. Капитан Димитрово

Костадин Иванов Костадинов

Кметски.наместник
на с. Александрия

5 с. Лозенец
с. Загорци

Пеньо Маринов Пенев

Кмет с. Северци

3. За времето на изпълнение на съответната длъжност на лицата по т.1 и 2
да се изплаща възнаграждение в размер на възнаграждението за длъжността на
съответния титуляр съобразно дните на заместване.

БОЯН ПЕТРОВ
Общински съветник
Председателстващ заседанието на ОбС
съгласно Решение № 12/154 от 18.09.2015 г.

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

