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 № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община
Крушари за 2012 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и
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 № 367 от 29.12.2011 г. на
Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2012 година,
с поименно гласуване, общ брой гласували 11 , от тях с 9 гласа “за”, 1 “против” и 1
“въздържал се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Приема бюджета на общината за 2012 година, както следва:
ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА
Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
Обща субсидия
Преходен остатък от 2011 година
Собствени приходи
Приходи за местни дейности
В това число:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Обща изравнителна субсидия
Капиталови разходи за общински пътища
Целева субсидия за капиталови разходи
За зимно поддържане на пътищата
За възстановяване безлихвен заем
Преходен остатък от 2011 година
ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи:
За делегирани държавни дейности в размер на

4049199 лева
2823815 лева
2627937
175314
20564
1225384 лева
230000
305800
474000
113000
70100
28800
-40932
44616
4049199 лева
2857150 лева

- от държавни трансфери
- от местни приходи
- от преходен остатък
- от дофинансиране

2627937 лева
20564 лева
175314 лева
33335 лева

За местни дейности в размер на

1192049 лева

2.
Приема
бюджета
на
общината
размер,разпределен по функции,а именно:
Функции
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Здравеопазване
Образование
Социални дейности
Жилищно строителство
Почивно дело,култура
Икономически дейности

по

държавни
520414
105944
47337
1133817
968774

Всичко

80864

разходната

част

в

местни
447561
1000
7550
247770
73191
226702
27110
161165

Всичко
967975
106944
54887
1381587
1041965
226702
107974
161165

1192049

4049199

2857150

3. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни
показатели,съгласно формата по Приложение № 12.
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА .......КРУШАРИ.
НАИМЕНОВАНИЕ
НА
ПОКАЗАТЕЛИТЕ

§§

БЮДЖЕТ
Първоначален
план

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
1. Данъчни приходи
2. Неданъчни приходи
3. Помощи, дарения и други
безвъзм.получени суми от страната и
чужбина

§§ 01÷46
§§ 01÷20
§§ 24÷42

II. РАЗХОДИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за
персонала
3. Осигурителни вноски
4. Издръжка

§§ 01÷55

4049199

§ 01

1750425

§ 02
§ 05, §08
§ 10
§§ 21÷29 и §§
40÷46
§§ 51÷55

117127
403181
1399046

556364
230000
326364

§§ 45 и 46

5. Други текущи разходи
6. Капиталови разходи
7. Резерв за непредвидени и неотложни
разходи
§§00-98

99344
280076

III. Трансфери (субсидии, вноски,
временни заеми)
1. Взаимоотношения с ЦБ
2. Трансфери
3. Временни безлихвени заеми

§§ 31; 61÷64;
74÷78
§ 31
§§ 61÷64
§§ 74÷78

IV. Дефицит / излишък
контрола

IV=I-II+III
IV+V=0

V. Финансиране

V=А1+А2

А1. Външно финансиране

§§ 80 и 81
под.§§ 80-11;8012;80-31;8032;80-51;8052;80-97 и § 81
под.§§ 80-17;8018;80-37;8038;80-57;8058;80-80 и 80-98

1.1. получени външни заеми и
общински ЦК емитирани на м/нар.
капиталови пазари

1.2. погашения по външни заеми
А2. Вътрешно финансиране
2.1.Получени заеми от банки и други лица в
страната
2.2.Погашения по заеми от банки и други
лица в страната
2.3.Операции с държавни (общински) ЦК
(нето)
2.4.Възмездно финансиране
2.5.Друго Финансиране
2.6.Депозити и средства по сметки (нето)
2.6.1.Остатък от предходен период (+)
2.6.2.Наличности в края на периода (-)

3272905
3313837
-40932
-219930
OK
219930
0

0
§83-11, §83-12,
§83-71 и §83-72
§83-21, §83-22,
§83-81 и §83-82
§85, §86 и §91
§70 и §72
§88 и §93
§95
под. §§ 95-01 до
95-06
под. §§ 95-07 до
95-14

0
219930

4. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи в размер на 183100 лева и от собствени приходи – 96976 лева,както
следва :
Целева

Собствени приходи

ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
Основен ремонт
Функция”Общи държавни служби”
Ремонт сграда кметство с.Добрин
Ремонт сграда кметство с.Телериг
Ремонт битов комбинат с.Лозенец
Функция”Икономически дейности”
Ремонт общ.път ІV 21336 Загорци -разклона

113000

39470
39470
10000
10000
19470

113000
113000

Придобиване на ДМА

57506

Функция”Общи държавни служби”
Закупуване на компютри
Проучване и проектиране
Функция” Жилищно строителство и БКС”
Закупуване на катафалка
Функция”Здравеопазване”
Капиталов трансфер МБАЛ
Функция”Образование”
Обект „Благоустрояване и озеленяване
дворно пространство на ЦДГ Крушари І
етап:Обособено пространство за занимания
на открито за четири възрастови групи
Комбинирана спортна площадка и парково
осветление
към
ЦДГ
Крушари
,ел
инсталация за парково осветление
Всичко капиталови разходи

70100

28456
5000
23456
10000
10000
7550
7550
11500

70100

183100

11500
96976

5.Приема разчети за някои целеви разходи и субсидии,както следва за:
5.1 Утвърждава сборен бюджет на разходите, разпределен по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити,във връзка с чл.44 ал.1 от ПМС № 367 от 29
декември 2011 година
5.2.Приема разчет за разходи за членски внос в размер на 6040 лева за
неправителствени организации.
5.3.Утвърждава субсидиите за читалищна дейност на основание ПМС № 367
от 29 декември 2011 година. – 80864 лева
5.4.Субсидии за спорт -9500 лева
5,5.Приема разчет за разходи в размер на 3000 лева за празника на
общината.
5.6.Приема разчет за разходи в размер на 4000 лева за фолклорен събор.
5,7,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.35 ал.1 от ПМС № 367 от 29 декември 2011 година.
6.Приема следните лимити за разходи:
6,1,Социално-битови в размер до 3 % от начислените трудови
възнаграждения.
6,2,Представителни разходи в размер на 4500 лева за кмета на общината и
председателя на Общинския съвет.
7.Утвърждава списък на длъжностите,които имат право на транспортни
разходи.
8.Утвърждава поименен списък на лицата,имащи право на транспортни
разходи,в размер на 85 на сто от цените на абонаментните карти за автобус.
9.Възлага на кмета на общината:
9.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители и обслужващите звена с бюджетни кредити.
9.2.Да ограничава 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.
9.3. 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.

9.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство,в съответствие с
волята на дарителя.
9.5. 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.
9.6. 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.
10.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:
10.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата за
заплати,осигурителни вноски,стипендии в частта на делегираните от държавата
дейности.
10.2.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.
10.3.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.
10.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
10.5.Да разработва и възлага подготовката на общински проекти и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на
определените цели на общината.
11.Разходването на бюджетните средства/без целевите средства/ се
осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
11.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до
размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение,като
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
11.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност:за
трудови разходи,за покриване на просрочени задължения,за разходи свързани с
дейности,за които се събират такси,за хранителни продукти,за неотложни сезонни
разходи- горива,ел.енергия,отопление,вода и неотложни текущи ремонти.
12.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по тримесечия и по месеци.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно изменение в Решение № 2/21 по
Протокол № 2 от проведено заседание на Общинския съвет
на 15.02.2012 г
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 72 ал. 1 от Наредба № 8 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи–общинска собственост и
във връзка с провеждане на търгове за отдаване под наем на земи от ОПФ, с
поименно гласуване, общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение в Решение
№ 2/21 по Протокол № 2 от 15.02.2012 година:
1. В Приложение 2 се заличават следните имоти: имот № 82085, нива с площ
12.147 дка, IV категория с. Земенци; част от имот № 5048, нива с площ 20.000 дка,
III категория, с. Коритен; имот № 22066, нива с площ 11.451, III категория, с.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишен доклад за
изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 г. –
период на отчитане 2011 г.
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.
24 т. 2 и във връзка с чл. 23 т.4 от Закона за регионалното развитие, общ брой
гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява доклада за изпълнение на
Общинския план за развитие за периода 2011 година, съгласно Приложение № 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на земи от ОПФ на
Мюсюлманско изповедание с признато право на собственост
в землищата на с. Кап. Димитрово и 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. 34 ал. 4 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 45ж ал 2 от ППЗСПЗЗ и § 27 ал. 2 т. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗИДЗСРЗЗ, с поименно гласуване, общ брой
гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА,
чл. 34 ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 45ж ал. 2 от ППЗСПЗЗ и § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ предоставя имот № 008072 по КВС на с. Кап. Димитрово с площ от
92.430 дка с начин на трайно ползване „нива” и имот № 009008 по КВС на с.
Лозенец с площ 7.709 дка с начин на трайно ползване „нива” на Мюсюлманско
изповедание – Районно мюфтийство, представлявано от Ерхан Керимов Ибрямов и
на Мюсюлманско настоятелство със седалище с. Лозенец, община Крушари по
искане на Общинска служба „Земеделие” – Крушари във връзка с изпълнение на
Решение № 34 от 20.11.08 г. том
VII стр. 107-109 по гражданско дело №
1031/2007 г. на Добрички районен съд.
2. Възлага на кмета последващите законови действия.
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно удължаване срока на договор № ОС09-94 от 29.03.2004 година за отдаване под наем на Здравна
служба с. Телериг – публична общинска собственост със ЗП
114.00 кв.м. с две години, считано от 01.04.2012 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и
чл. чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и § 78 ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12
гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 5 / 31

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се удължи срока на
договор
№ ОС-09-94 от 29.03.2004 г. за отдаване под наем на Здравна служба с.
Телериг – публична общинска собственост със ЗП 114.00 кв.м. с 2 /две/ години,
считано от 01.04.2012 година.
2. Общинският съвет възлага на Кмета на община Крушари да сключи анекс към
договор № ОС-09-94 от 29.03.2004 г. с наемателя.

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно разрешение за изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за
подземен кабел за захранване на Ветроенергиен парк „НорексЖитен”.
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 и
чл. 131 ал. 1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували 12, от тях
с 12 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет
с. Крушари
дава съгласие за разрешение за
изработване на ПУП-ПП за трасе на свързващ подземен електропровод 20 кV в
землището на с. Добрин, съгласно приложения предварителен проект за
парцеларен план.
2. Общинският съвет възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно учебно-възпитателната работа в
училищата на община Крушари за първия учебен срок на
учебната 2011/2012 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”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно учебновъзпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на
учебната 2011/2012 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Годишния план за действие по
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в община Крушари за 2011 г. и приемане
на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Крушари за 2012 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 и
чл. 36б ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ
брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Годишния
план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в община Крушари за 2011 г.
2. Общинският съвет с. Крушари приема Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Крушари за 2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.03.2012 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Футболен клуб „Заря-2006” за спортносъстезателната 2010-2011 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12 , от тях с 12 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 Футболен
клуб „Заря-2006” за спортно-състезателната 2010-2011 година.

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

