
 

                          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   №  2 
 
                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
                

         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред, поддържането и опазването на общинската 

собственост и околната среда на Община Крушари. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1  т. 23, 
ал.2  и   чл. 27  ал.3 от ЗМСМА, чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чл. 
11 ал.3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 178е от Закона за 
движение по пътищата, общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    
0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  2 / 21 
 

1. Общински  съвет с. Крушари   приема  Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на 
общинската собственост и околната среда на Община Крушари,  както следва: 

            §1. В чл. 46 се правят следните изменения: 

    В ал.2 думите  „от 50 до 5 000“ се заменят с „от 50 до 200“. 

            §2. Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й. 
 
 

 
 

                                                                                         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   №  2 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
                    ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на 

Наредба № 7за стопанисване, управление и предоставяне за 
ползване на общински пасища и мери на територията на 
Община Крушари . 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1  т. 8, 
ал. 2 и  чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с  13   гласа  
“за”,  0  “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие  
 

                    РЕШЕНИЕ           №  2 / 22 
1. Общински  съвет с. Крушари   приема  следните изменения и допълнения на 

Наредба №7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински 
пасища и мери на територията на община Крушари, както следва: 

Отменя ал.2 на чл.11; 
Създава нови алинеи към чл.11, както следва: 

          (2) Определянето на площите за индивидуално и общо ползване се извършва 
след приемане на всички заявления от правоимащите лица, които имат регистрирани 
животновъдни обекти на територията на община Крушари, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните 
или ползвани на правно основание пасища и мери, при следните ограничения: 

1. не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма 
категория;  
  2. до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; 
           (3) На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 
производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 
дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 
животинска единица в имоти от осма до десета категория; 

     (4) На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или 
кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за 
преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично 
земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят 
имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 

 
                                                                                        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   №  2 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                     ОТНОСНО: Предложение относно допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
за 2017 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 Общинския съвет, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от 
тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
 
    РЕШЕНИЕ           №  2 / 23 
 

І. Общински съвет с.Крушари  приема следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

 

          1.В точка 3 се добавя точка 6: 
 

№ 
по 
ред 

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

6 Поземлен имот с площ от 
4,481 дка с начин на 
трайно ползване – друга 
селищна територия по 
КВС на с.Лозенец 

2300/30.01.2017г. № 059031 4,481дка 664,80лв. 

 

           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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                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
                ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлен имот                       

№ 059031 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 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-12-5641 от 04.11.2016г. от Кирил Петров 
Жендов, представляващ ЕТ „Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов“, с поименно гласуване, 
общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 
       РЕШЕНИЕ           №  2 / 24 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №059031 с площ от 4,481 дка с 
начин на трайно ползване – друга селищна територия, IV категория по КВС на 
с.Лозенец, актуван с акт за частна общинска собственост №2300 от 30.01.2017г. 

 
2. Общинският съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 

8514,00,00 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  
8600,00 лв.  

 
3. Общинският 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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                       ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлен имот       

№ 053001 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 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-12-5214 от 10.10.2016г. от Мирослав 
Симеонов Вълчев, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  
“за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

                                                РЕШЕНИЕ           №  2 / 25 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №053001 с площ от 0,526 дка с 
начин на трайно ползване – пустееща необработваема земя, III категория по КВС на 
с.Лозенец, актуван с акт за частна общинска собственост №2275 от 13.12.2016г. 

 

2. Общинският съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 
790,00,00 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  
800,00 лв.  

 

3. Общинският 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   №  2 
 
                                       ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

              ОТНОСНО: Предложение относно продажба на УПИ X отреден „За ПСД“, 
УПИ  XI   отреден „ За ПСД“ и УПИ  XII отреден „ За ПСД“ в кв. 31а 
по плана на с. Полк. Дяково. 

 

            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. 35  ал.1  от Закона за общинската собственост, чл.43 ал.1  от Наредба № 8 на 
Общинския съвет и заявление с вх.№ ОС-12-6322 от 13.12.2016г. от Ради Тодоров 
Радев, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 
“против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
 

      РЕШЕНИЕ           №  2 / 26 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот X отреден „За ПСД” в 
кв.31а по плана на с.Полковник Дяково с площ от 1230 кв.м., актуван с акт за частна 
общинска собственост №668 от 26.03.2007г. 

 

2. Общинският съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 3690,00 
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  
3700,00 лв. 
  

 3. Общински съвет с. Крушари  дава  съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот XI отреден „За ПСД” в 
кв.31а по плана на с.Полковник Дяково с площ от 1230 кв.м., актуван с акт за частна 
общинска собственост №669 от 26.03.2007г. 

 

4. Общинският съвет с.Крушари   приема  пазарната оценка на имота от 
3690,00 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  
3700,00 лв. 
 

 5. Общински съвет  с. Крушари  дава  съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот XII отреден „За ПСД” 
в кв.31а по плана на с.Полковник Дяково с площ от 1144 кв.м., актуван с акт за частна 
общинска собственост №670 от 26.03.2007г. 

 

http://www.krushari.bg/


 

6. Общинският съвет с.Крушари   приема  пазарната оценка на имота от 
3432,00 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  
3500,00 лв. 

 

7. Общинският 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/          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                       ОТНОСНО:Докладна записка относно даване на мандат за 

представляване на Община Крушари на редовно заседанието 
на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена 
територия, обслужвана от „В и К“  АД  гр. Добрич на 
10.03.2017 година от 10.00 часа. 

 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 15   и  

чл. 27 ал. 3 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
и чл. 198е ал.3 и ал.5 от Закона за водите, с поименно гласуване, общ брой гласували 
13, от тях с  13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

     РЕШЕНИЕ           №  2  / 27 
 

1. Общински съвет с.Крушари  дава  съгласие  Кмета на  общината да  участва 
в насроченото за 10.03.2017 година  редовно  заседание на Общото събрание на 
Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД гр. Добрич, като 
го упълномощава  да гласува по обявения дневен ред  с оглед запазване интересите  
на Община Крушари. 

 

2. Общинският съвет  определя  Желка Стойкова Великова –зам. кмет на 
община Крушари за представител на общината в Общото събрание на Асоциацията 
по ВиК, при невъзможност на Кмета на Община Крушари да участва лично в 
редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като я  
упълномощава  да гласува по обявения дневен ред  с оглед запазване интересите  на 
Община Крушари. 

 
 
 
 

                                                                                         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   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
                 
                  ОТНОСНО: Отчети за дейността на кметове на кметства и кметските 

наместници за 2016 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           №  2 / 28 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема   отчетите  за дейността на кметове на 
кметства и кметските наместници за 2016 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  2 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   

      ОТНОСНО: Доклад относно приемане отчета  за  изпълнение на 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците в 

Община Крушари за 2016 година. 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 24  и                 
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците, общ брой гласували 13, 
от тях с 13   гласа  “за”,  0 “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

      РЕШЕНИЕ           №  2 / 29 
 

1. Общински  съвет с. Крушари   приема отчета за изпълнение на Програмата 
за управление на дейностите по отпадъците в Община Крушари за 2016 година. 
 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  2 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

     ОТНОСНО: Доклад относно приемане отчета  за изпълнение на 
Краткосрочната програма за използване на енергия от 
въобновяеми източничи и биогорива за 2016 година на Община 
Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 24 и                 
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  във 
връзка с  чл. 10 ал.3 т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общ брой 
гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против”   и   0 “въздържали се” , Общинският 
съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  2  / 30 
 

1. Общински съвет с. Крушари   приема  отчета  за изпълнение на 
Краткосрочната програма за използване на енергия от въобновяеми източничи и 
биогорива за 2016 година на Община Крушари. 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчета за изпълнение на 

Общинската програма за закрила на детето за  2016 година и 
приемане на Общинска програма  за закрила на детето за 2017 
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. 
21 ал.1 т.1  от Закона за закрила на детето и чл. 3 ал.1  от Правилника за прилагане 
на Закона за закрила на детето, общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 
“против”   и   0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  2  / 31 
 

1.Общински  съвет с. Крушари   приема отчета за изпълнение на Общинската 
програма за закрила на детето за  2016 година. 

 

2.Общински  съвет с. Крушари   приема  Общинска програма за закрила на 
детето за  2017 година. 
 
 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  2 
 
                                               ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.02.2017 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   

    ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение Плана 
за развитие на социалните услуги в община Крушари  за 2016 
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        №  2  / 32 
     
 

1. Общински съвет с. Крушари   приема отчета  за изпълнение  Плана за 
развитие на социалните услуги в община Крушари  за 2016 година 
 

 
 
 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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