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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област
Добрич за ново обсъждане решение № 3/25 по Протокол № 3
от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на
26.02.2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9,
чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 6 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във
връзка с Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските територии,
с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и
0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 32

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 3/25 по Протокол № 3 от
заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 26.02.2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област
Добрич за ново обсъждане решение № 3/26 по Протокол №
3 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на
26.02.2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9,
чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл. 25 ал. 3 т. 4 и ал. 5 от закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0
“против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 33

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 3/26 по Протокол № 3
от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 26.02.2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област
Добрич за ново обсъждане решение № 3/26 по Протокол №
3 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на
26.02.2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9,
чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл. 25 ал. 3 т. 4 и ал. 5 от закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0
“против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
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. 6 ал. 1 и чл. 8 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 25 ал. 1 ал. 3 т. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, с поименно гласуване, общ брой гласували 11 , от тях с 10
гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 34

І. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие:

1. Имот №043003, целият с площ от 53,189 дка с начин на трайно ползванепасище,мера, V категория по КВС на с.Александрия, актуван с АОС
№922/20.10.2008г. да бъде разделен на две части по приложена скица-проект за
делба, както следва:
1.1. Част първа: поземлен имот №043004 с проектна площ от 46,763 дка с
начин на трайно ползване-пасище,мера по КВС на с.Александрия.
1.2. Част втора: поземлен имот №043005 с проектна площ от 6,427 дка с
начин на трайно ползване-пасище,мера по КВС на с.Александрия.
2. За промяна предназначението на проектен имот №043005 с площ от 6,427
дка по КВС на с.Александрия от «пасище,мера» в «За рекреационни дейности» и от
публична общинска собственост в частна общинска собственост.
2.1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна на
предназначението на имота – 2 години.

ІІ. Общинският съвет с.Крушари упълномощава Кмета на община Крушари да
извърши необходимите действия във връзка с процедурата по разделяне на имота
и промяната на предназначението на новообразувания имот по КВС на
с.Александрия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне месечно възнаграждение
на общинските съветници в Общински съвет – Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 34 ал.1 и
ал.2 и чл.27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 24 ал.2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, общ брой гласували 11, от тях със 7 гласа “за”, 2 “против” и 2
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 35

1. Общинският съвет с. Крушари определя месечно възнаграждение на
общинските съветници в размер на 40 % от средната брутна заплата в общинска
администрация за съответния месец, считано от 01.04.2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Докладна записка относно определяне на общински
съветник, който да бъде включен в работната група по
мониторинг и оценка на Общинския план за развитие
2014-2020 година.

След направените изказвания и предложения на основание
чл. 89 ал.1 и
ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие и чл.27 ал.3
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой
гласували 11 , от тях със 10 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 36

1. Общинският съвет с. Крушари определя Боян Петров Петров-общински
съветник да бъде включен в работната група по мониторинг и оценка на
Общинския план за развитие 2014-2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на месечните
трудови възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.5
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с промяна на Постановление № 67 от 2010 година, Приложение №
чл.2 т. 4 , общ брой гласували 12, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 37

и
и
5
2

1. Общинският съвет с.Крушари определя основни месечни работни заплати
на кмета на общината и кметовете на кметства, считано от 1 април 2014 година,
както следва :
Име,презиме,фамилия
Добри Стоянов Стефанов
Сезгин Аптиш Ибрям
Семра Ибрямова Халил
Сейфула Мехмедалин Сейфула
Мюзекяр Салим Ахмед
Исмаил Османов Османов
Пеньо Маринов Пенев
Петър Колев Генов

Длъжностни наименования
Кмет на общината
Кмет на к-во Бистрец
Кмет на к-во Ефр.Бакалово
Кмет на к-во Коритен
Кмет на к-во Лозенец
Кмет на к-во Дяково
Кмет на к-во Северци
Кмет на к-во Телериг

Основни месечни
заплати
1500
485
520
520
520
520
495
520

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на средносрочна
бюджетна прогноза за местни дейности в община Крушари
за периода 2015-2017 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл.21,ал.1 т.6 и
т. 23 и ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25 ал.5 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и във връзка с РМС 57/04,02,2014 година за
бюджетната процедура за 2015 година и указания дадени с писмо БЮ 2/10,02,2014
година на Министерство на финансите за подготовката и представянето на
бюджетната прогноза за периода 2015-2017 година, с поименно гласуване, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет не прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 38

1. Общинският съвет с. Крушари приема средносрочна бюджетна прогноза за
местни дейности в община Крушари за периода 2015–2017 година по показатели от
единната бюджетна класификация, съгласно приложение 8 ”Бюджетна прогноза за
периода 2015-2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно формиране на 5 на сто резерв от
целевата субсидия за капиталови разходи на общината по
чл. 50 от ЗДБРБ за 2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1, т.6 ,
чл.52 ал.1 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 и ал.3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 година и ПМС № 3 от 15 януари 2014 година за
изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014
година, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0
“против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 39

1. Общинският съвет с .Крушари приема бюджета за капиталови разходи за
2014 година с 5 % резерв, разпределен по обекти в капиталовата програма на
общината
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно допълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 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 и във връзка с
чл.6 ал.2 т. 2 от Наредба №8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ
№ 4 / 40
I. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение в Програмата
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 година:
1. В Раздел II в точка 3 се добавят точка 5, точка 6 и точка 7:
№
Описание на
по
имота
ред
5
Поземлен
имот по КВС
на с.Лозенец
6
Поземлен
имот по КВС
на с.Лозенец
Поземлен
7
имот по КВС
на с.Лозенец

АОС №

2023/27.02.2014г
.
2021/26.02.2014г
.
2022/26.02.2014г
.

Кв./парцел

Площ

Данъчна оценка

№102405

0,792 дка

122,20 лв.

№102406

2,505 дка

386,60 лв.

№102407

2,341дка

361,30 лв.

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/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на земеделски земи
от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през
стопанската 2014/2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и
чл. 27 ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.75 ал.1 и чл.79 ал.1 от Наредба №8, с поименно
гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 41

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат по наем чрез
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за
стопанската 2014/2015 година, съгласно Приложение № 1 за срок от 5 ( пет) години.
2. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат по наем без
търг маломерни земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската
2014/2015 година, съгласно Приложение № 2 за срок от 1 (една) година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлени имоти
№ 102405, № 102406 и № 102407 по КВС на с. Лозенец.

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.
27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 Закона за общинската собственост и чл.43
ал.1 от Наредба №8 и заявление с вх.№ОС-12-913 от 10.02.2014г. от Орлин
Михайлов Панев от с.Лозенец, с поименно гласуване, общ брой гласували 12 , от
тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 4 / 42
1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска
собственост, както следва:
1.1.Поземлен имот №102405 с площ от 0,792 дка, ІІІ категория с начин на
трайно ползване – друга селищна територия по КВС на с.Лозенец, актуван с АОС
№2023/27.02.2014г., като приема пазарната оценка на имота от 950.00 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 950.00 лв.
1.2. Поземлен имот №102406 с площ от 2,505 дка, ІІІ категория с начин на
трайно ползване – друга селищна територия по КВС на с.Лозенец, актуван с АОС
№2021/26.02.2014г., като приема пазарната оценка на имота от 3006.00 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 3006.00 лв.
1.3. Поземлен имот №102407 с площ от 2,341 дка, ІІІ категория с начин на
трайно ползване – друга селищна територия по КВС на с.Лозенец, актуван с АОС
№2022/26.02.2014г., като приема пазарната оценка на имота от 2810.00 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 2810.00 лв.
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/
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 № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на предварително съгласие
за промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти
от Общински поземлен фонд.

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 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, с поименно гласуване, общ брой
гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 4 / 43
І. Общинският съвет с. Крушари дава предварително съгласие за промяна
на начина на трайно ползване на поземлени имоти от Общински поземлен фонд,
както следва:
1. Поземлен имот №055015 с площ от 2,841 дка, ІV категория по КВС на
с.Полк.Дяково от „пасище с храсти” на „друга територия заета в селското
стопанство”.
2. Поземлен имот №055016 с площ от 16,467 дка, ІV категория по КВС на
с. Полк.Дяково от „пасище с храсти” на „друга територия заета в селското
стопанство”.
3. Поземлен имот №055017 с площ от 8,097 дка, ІV категория по КВС на
с.Полк.Дяково от „пасище с храсти” на „друга територия заета в селското
стопанство”.
4. Поземлен имот №022002 с площ от 13,014 дка, VІ категория по КВС на
с.Бистрец от „нива” на „пасище с храсти”.
5. Поземлен имот №023002 с площ от 4,999 дка, ІІІ категория по КВС на
с.Бистрец от „нива” на „пасище с храсти”.
6. Поземлен имот №021001 с площ от 2,330 дка, V категория по КВС на
с.Зимница от „нива” на „пасище с храсти”.
ІІ. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Крушари да извърши
всички последващи законови действия, произтичащи от настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне на дизелово гориво на
Полицейски участък с. Крушари.
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, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа
“за”, 0 против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 44

1. Общинският съвет с. Крушари предлага на Кмета на общината да се
осигурят 80 л. дизел на месец от 01.04.2014г. до 30.09.2014 г. за лек автомобил
„Ситроен Евазион” с рег. № Тх 04 22 ХК – собственост на Община Крушари и
предоставен за ползване от Полицейски участък с. Крушари.

2. Дизеловото гориво по т. 1 да се отчита като разход само на територията на
Община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно състоянието на обществения ред и
борбата с престъпността на територията на Участък „Полиция”Крушари за 2013 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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 45

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно
състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на
Участък „Полиция” – Крушари за 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчети за дейността на кметовете на кметства и кметските
наместници за 2013 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 12, от тях с 11 гласа “за”, 0 против” и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 46

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчетите за дейността на кметовете
на кметства и кметските наместници за 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Програма за опазване на
околната среда на Община Крушари за периода 2014-2017 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. 74 ал.4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, общ брой
гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 47

1. Общинският съвет с. Крушари приема Програма за опазване на околната
среда на Община Крушари за периода 2014-2017 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Краткосрочната програма за използване
на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община
Крушари за 2013 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. 10 ал. 3 и т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и
биогорива, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 48

1.Общинският съвет с.Крушари приема отчета за изпълнение на
Краткосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Крушари за 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно даване съгласие за разрешение за
изработване на изменение на ПУП-ПР за УПИ III, кв. 38 по
плана на с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.134 ал.1 т.5 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 49

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира
изменение на ПУП-ПР за допълване на отреждането на УПИ III, кв. 38 по плана на
с. Крушари „… и обществено озеленяване”.
2. Общинският съвет възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно учредяване право на прокарване
на
свързващ подземен електропровод 20 кv през имоти общинска
собственост в землището на с. Добрин.
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.193 ал.6 от Закона за устройство на територията, с поименно
гласуване общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 50

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се прокара вътрешно
кабелно трасе през общински имоти №000131, №000137, №000151, №000158,
№000164, №000169, №000165, №000168, №000167, №000161, №000162 и №029034
всички с начин на трайно ползване „полски път” по КВС на с.Добрин на подземен
електропровод 20 kv свързващ 11 броя ветрогенератори, съгласно одобрен ПУП-ПП
на „НОРЕКС ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ” ООД, ЕИК 124716728, със седалище и адрес
на управление гр.София, ул.”Страцин” №8.
2. Общинският съвет
съгласно закона действия.

възлага на кмета на община Крушари последващи,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно учредяване на въздушен сервитут за
преминаване на витло на ветрогенератор над поземлен имот
№ 000131 по КВС на с. Добрин.
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.192 ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с
т.1а от Приложение №1 към чл.7 ал.1 т.1 от Преходните и заключителни
разпоредби на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, с
поименно гласуване общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 51

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се учреди право на
преминаване на витло на вятърен генератор в поземлен имот №025114 по КВС на
с.Добрин, през засегнат общински имот
- имот №000131 с начин на трайно ползване – полски път със засегната площ
от 755 кв.м., съгласно одобрен ПУП-ПЗ на „НОРЕКС ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ” ООД,
ЕИК 124716728, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Страцин” №8.
2. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари последващите,
съгласно закона действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект „Изграждане на
два туристически информационни центъра в селата Крушари и
Коритен” с приоритетите на Общинския план за развитие за
периода 2014-2020 година на община Крушари.
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 12, от тях с 11 гласа “за”, 0 против” и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 52

1. Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект „Изграждане на
два туристически информационни центъра в селата в селата Крушари и Коритен”
по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно
развитие на територията на МИГ Тервел – Крушари за 2014 година, отговаря на
Стратегическа цел 1 “Привличане на интерес към Община Крушари и нейния
потенциал“, Приоритет 2 „Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран
на природно и културно наследство”, Специфична цел 1 „Налагане на местен
туристически продукт“, Мярка 1 „Създаване на местен туристически продукт“/ представяне на местните туристически забележителности в реалното и виртуално
пространство и Мярка 2 „Включване на местния продукт в единната туристическа
система/ - създаване на туристически информационен център от Общинския план
за развитие на община Крушари 2014-2020г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект „Подобряване на
културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна,
озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси за
нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894” с. Крушари, НЧ „Стефан
Караджа-1936” с. Телериг и НЧ „Светлина-1945” с. Пол. Дяково с
приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020
година на община Крушари.
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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 53

1. Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект „Подобряване на
културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна,
осветителна и видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев1894 – с.Крушари“, НЧ „Стефан Караджа-1936 – с.Телериг“, НЧ „Светлина-1945 –
с.Полк. Дяково” по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” от Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Тервел
– Крушари за 2014 година, отговаря на Стратегическа цел 2. „Създаване на
поминък на територията“, Приоритет 4 „Социално приобщаване и намаляване на
бедността (Приобщаващ растеж)”, Специфична цел 3 „Оптимизиране на
предоставяните обществени услуги“, Мярка 1 „Развитие на културата“ увеличаване посещаемостта на читалищата, подкрепа на самодейните състави от
Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които
работи 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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 54

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение
нивото на изпълнение на проекти на Община Крушари.

информацията за

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари по
процедура за подпомагане на малките населени места за
изпълнението на благоустройствени дейности, техническа
инфраструктура и проекти със социална насоченост – Компонент 1:
„Кандидатстване с готови инвестиционни проекти”.
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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 55

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства по процедура за подпомагане на малките населени места за
изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и
проекти със социална насоченост - Компонент 1: Кандидатстване с готови
инвестиционни проекти с проект „Ремонт на сградата на читалище, с.Полковник
Дяково УПИ ІХ, кв.33, с.Полковник Дяково, община Крушари”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари по
процедура за подпомагане на малките населени места за
изпълнението на благоустройствени дейности, техническа
инфраструктура и проекти със социална насоченост - Компонент 2:
„Проектиране и изпълнение на проектни предложения”
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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 56

1. Общинският съвет с. Крушари отлага за разглеждане на следващото
заседание на Общинския съвет докладната записка относно кандидатстване на
община Крушари по процедура за подпомагане на малките населени места за
изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и
проекти със социална насоченост - Компонент 2: „Проектиране и изпълнение на
проектни предложения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на
община Крушари за първия учебен срок на учебната 2013/2014
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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 57

1. Общинският съвет с. Крушари
приема информацията
за учебновъзпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на
учебната 2013/2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето и Плана
за действие по програмата и Приемане нова Програма за 2014
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, чл.
3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 58

1. Общинският съвет с. Крушари
приема
отчета за изпълнение на
Програмата за закрила на детето и Плана за действие по програмата за 2013
година.
2. Общинският съвет с. Крушари приема Общинска програмата за закрила
на детето за 2014 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Футболния клуб през 2013 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 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 59

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Футболния
клуб през 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

