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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите
комисии за второто шестмесечие на 2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 6 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

1/1

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на
Общинският съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за
второто шестмесечие на 2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 1 т.7
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

1/2

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията
на Общинския съвет за второто шестмесечие на 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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Приемане на годишна Програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2010
година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 9 от
Закона за общинска собственост 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 приема годишна Програма за управление
и разпореждане с имотите-общинска собственост за 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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината
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, с поименно гласуване, общ брой гласували 11,
от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение
на бюджета на общината за 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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно разпределение на преходния
остатък от 2009 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 и във връзка с § 31 т. 2 от Преходните и
заключителни разпоредби от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2010 година, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 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 2009 година,в размер на 822587 лева, както следва:
За делегираните от държавата дейности
За второстепенни разпоредители-училища
За местни дейности

48462 лв.
150693 лв.
623432 лв.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане сборен бюджет на
община Крушари за 2010 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,чл.11 и чл.12 от Закона за
общинските бюджети и ` Наредбата за съставянето,изпълнението и отчитането на
общинския бюджет,във връзка с прилагането на Постановление № 324 от
30.12.2009 година на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2010 година, с поименно гласуване, общ брой
гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
1. Общинският съвет с. Крушари
година, както следва:

1/6
приема бюджета на общината за 2010

ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА
Приходи от държавни трансфери в размер на
Обща субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Преходен остатък от 2009 година
Собствени приходи
Приходи за местни дейности
В това число:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Обща изравнителна субсидия

4731199 лева
2864127 лева
2630762
23960
199155
10250
1867072 лева
186100
359100
474000

Капиталови разходи за общински пътища
Целева субсидия за капиталови разходи
За зимно поддържане на пътищата
Преходен остатък от 2009 година

133000
61540
29900
623432

ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
4731199 лева
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи:
В това число:за държавни дейности
2864127 лева
за местни дейности
1867072 лева
2. Общинският съвет приема бюджета на общината по разходната част в
размер, разпределен по функции,а именно:
Функции
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Здравеопазване
Образование
Социални дейности
Жилищно строителство
Почивно дело,култура
Икономически дейности
Всичко

държавни
544942
65700
32840
1127542
1003265
89838
2864127

местни
940034
6790
232780
103038
229160
163670
191600
1867072

Всичко
1484976
72490
32840
1360322
1106303
229160
253508
191600
4731199

3. Общинският съвет приема разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 218 500 лева, както следва:
Целева
собствени
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Функция”Социално
осигуряване,подпомагане и грижи
23960
Дейност”Дом за деца”
Изработка на вентилационна система
6170
Изграждане
на
вертикален
платформен
17790
асансьор
Функция”Образование”
20000
Обзавеждане кабинети СОУ Крушари
20000
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция”Общи държавни служби
30160
Ремонт кметство с.Северняк
4460
Ремонт кметство с.К.Димитрово
3400
Ремонт читалище с.Абрит
17300
Ремонт сватбен салон с.Северняк
5000
Функция”Почивно дело,култура и религиозни
дейности
120000
Ремонт почивна база гр.Каварна
120000
Функция”Икономически дейности”
133000

Ремонт общ.път ІV 21047 Коритен-Абритразклона/П.Дяково-Добрин/
Ремонт общ.път ІV 21327 Божурово-ЛозенецСеверци
Ремонт общ.път ІV 21043 Зимница-разклона
/Телериг-Ефр.Бакалово/
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Функция”Общи държавни служби”
Топлоизолация ІІІ етаж адм.сграда
Закупуване на компютри
Закупуване на мултимедия
Проучване и проектиране
Функция”Целодневни детски градини”
Обзавеждане ЦДГ Крушари
Направа котелно и OV инсталация на ЦДГ
Лозенец
Функция”Жилищно строителство,БКС”
Закупуване на автобусни спирки
Функция”Почивно дело,култура”
Обзавеждане почивна база гр.Каварна
Всичко капиталови разходи

60000
50000
23000
28940
21540
7400
32600

50700
3000
1000
46700
15000
15000

32600
19000
19000
18800
18800
218500

4. Общинският съвет 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 № 324 от 30
декември 2009 година
4.2.Приема разчет за разходи за членски внос в размер на 5600 лева за
неправителствени организации.
4.3.Утвърждава субсидиите за читалищна дейност на основание чл.36 ал.1 от
ПМС № 324 от 30 декември 2009 година.
4.4.Субсидии за спорт -11000 лева
4,5.Приема разчет за разходи в размер на 10500 лева за празника на общината
4.6.Приема разчет за разходи в размер на 8000 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 № 324 от 30 декември 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 9000 лева
6.Утвърждава списък на длъжностите,които имат право на транспортни
разходи.
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.

273660

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 целите
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/

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно изменение в Наредба № 11 за
определянето и администрарирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с § 95 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с поименно гласуване,
общ брой гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I . Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение в Наредба №
11 за определянето и администрарирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари:
1. Чл. 31 се отменя.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация на Наредба №
12 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от
тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения
в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на
община Крушари:
1. В чл. 7 ал. 4 числото 2520 се заменя с 1680.
2. В чл. 18 се създава нова ал. 3|:
„Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищни имоти, които са
собственост на предприятия или върху които им е учредено ограничено вещно
право на ползване”.
3. В чл. 32 се създава нова ал. 3:
„Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване
на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност”.
Досегашните алинеи 3,4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. В чл. 34 накрая се поставя запетая и се добавя израза „ а при
придобиване по давност-към момента на издаване на акто, удостоверяващ
правото на собственост, който подлежи на вписване”.
5. В чл. 35 ал. 2 числото 2.6 на сто се заменя с числото 3 на сто.
6. В чл. 37 ал. 2 се изминя както следва:
„Данъкът се заплаща при презвърлянето на недвижимия имот, ограничените
вещни права върху недвижимия имот и моторните превозни средства, а в
случаите по чл. 32, ал. 3 – към момента на издаване на акта, удостоверяващ

правото на собственост, който подлежи на вписване. В останалите случаи – в
двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по
чл. 49 ал. 3 от Закона за местните данъци и такси”.
7. В чл. 51 се създава нова ал. 7:
„ При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване
на дейността приобретателя дължи данък от тримесечието, следващо
тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието
на прехвърлянето, и за дейностите , посочени в т.1 и 2 на приложение №1.”
8. В чл. 53, ал. 3 се създава изречение второ:
„ При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се
подава и от прехвърлителя, и от преобретателят в 7-дневен срок от датата на
прехвърлянето.”
9. В чл. 54 се създава нова ал. 3:
„Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната
през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води
до промяна в размера на данъка”
В преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
§ 1. За 2010 г. размерите на данъка върху недвижимите имоти и данък при
придобиване на имущества се определя в срок до 31 януари 2010 година. В случай, че
в този срок не са определени нови размери, за 2010 година се прилагат размерите на
данъците, действащи към 31 декември 2009 година.
§ 2. До определяне на размерите по § 1, данъкът при придобиване на
имущества по чл. 32 се определя въз основа на размерите действащи към 31
декември 2009 година.

§ 3.(1) За 2010 година първата вноска на данъка по чл. 28, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите пълния размер данъка в този срок се прави отстъпка
от 5 на сто.

§ 4. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху
които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават
декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси в срок до 30 юни 2010
година.
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от
Председателя на Общинския съвет и Кмета на
общината за четвъртото тримесечие на 2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой
гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи
за командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината за
четвъртото тримесечие на 2009 година.
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E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни в общината за 2009 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 7 ал. 2 от
Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от тях с 11
гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в
общината за 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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане на дългосрочна
стратегия за адаптиране на най-добри практики в
сферата на туризма в общините Крушари и Тервел
(България) и Ефкарпия (Гърция).
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.
12 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

1 / 11

1. Общинският съвет с. Крушари приема дългосрочна стратегия за
адаптиране на най-добри практики в сферата на туризма в общините Крушари и
Тервел (България) и Ефкарпия (Гърция).
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2010 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно поемане на задължение по
Договор BG 161PO001/4.2-01/2008/010 „Споделяне на
успешни европейски практики в алтернативния туризъм
– ключ към устойчиво развитие на общините Крушари и
Тервел”.
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 11,
от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 11/91 по Протокол №
11 от проведено заседание на 30.09.2009 г.
2. Общинският съвет с. Крушари разрешава поемането на задължение в
размер на 55 908.00 /петдесет и пет хиляди деветстотин и осем лева/, чрез
подписване на запис на заповед от кмета на община Крушари, представляващо
авансово плащане по Договор BG 161PO001/4.2-01/2008/010 „Споделяне на
успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво
развитие на общините Крушари и Тервел” за срок до 10.12.2010 г.
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