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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии
за второто шестмесечие на 2014 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 11 , от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№1 /1

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общинския
съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2014 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за
второто шестмесечие на 2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 1 т. 7 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/2

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на
Общинския съвет за второто шестмесечие на 2014 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета
на общината за 2014 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл.44 ал.5 и
чл. 27 ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/3

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата
за управление на кмета на общината за 2014 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за изпълнение Програмата за управлението,
стопанисването и разпореждането с имотите общинска
собственост за 2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.12 и
чл. 27 ал.4 и ал. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 6 ал.2 от Наредба № 8 на
ОбС,с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0
“против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/4

1.Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение Програмата
за управлението, стопанисването и разпореждането с имотите общинска
собственост за 2014 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна програма
за управлението, стопанисването и разпореждането с
имотите общинска собственост за 2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.12 и
чл. 27 ал.4 и ал. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 6 ал.2 от Наредба № 8 на
ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0
“против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/5

1.Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за управлението,
стопанисването и разпореждането с имотите общинска собственост за 2015 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за извършените разходи за командировки от
Председателя на Общинския съвет за четвъртото
тримесечие на 2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях със 11
гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/6

1.Общинският съвет с.Крушари приема отчета за извършените разходи за
командировки от Председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на
2014 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на
общината за четвъртото тримесечие на 2014 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях със 11
гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 /7

1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета за извършените разходи за
командировки от Кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2014 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на 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 11, от тях с 11 гласа
“за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 /8

1.Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да бъде осигурено
финансиране със собствени средства по бюджета на общината за 2015 година за
дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски участък с.
Крушари 60 литра дизелово гориво на месец за лек автомобил Ситроен „Евазион“
с рег.№ Тх 04 22 ХК, собственост на община Крушари и предоставен за ползване на
Полицейски участък с. Крушари, считано от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 година.
2. Дизеловото гориво е необходимо за изпълнение на основните задачи и
дейности с цел ефективно използване на автомобила при обход на населените
места на територията на Община Крушари.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне на външен експерт, който ще
подпомага работата на Временната комисия, избрана с Решение
№ 13/136 от
протокол № 13 от 29.10.2014 г. за извършване проверка на дейностите по
проект:“Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на
читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефр.Бакалово на община Крушари“ и
това, което е направено извън проекта.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 62 ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от
тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 /9

1. Общинският съвет с. Крушари определя Ивелина Ганчева Илиева –
експерт по информационно обслужване и услуги за външен експерт, който ще
подпомага работата на Временната комисия към Общински съвет-Крушари и
изготви становище за извършената проверка по проект:“Ремонт и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари,
Телериг и Ефр.Бакалово на община Крушари“ и това, което е направено извън
проекта.
2. Общинският съвет задължава кмета на община Крушари да предостави
пълната информация необходима за работата на Временната комисия и външния
експерт по т.1.
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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната
среда за 2014 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. 79 ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, общ брой
гласували 11, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против”
и
0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 10

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата
за опазване на околната среда за 2014 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетни
в общината за 2014 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация,
общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 11

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни
в общината за 2014 година.

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 № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на План за младежта за 2015 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,във
връзка с чл. 15 ал. 4 и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта, общ брой гласували 11,
от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 12

1.Общинският съвет с. Крушари приема Годишен план за младежта за 2015
година.

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

