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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.09.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на поименния списък на
пътуващите от местоживеене до месторабота при община
Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 1 т. 6 и
чл. 27 ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , с
3
поименно гласуване,общ брой гласували 13, от тях с 9 гласа “за”, 1 “против” и
“въздържали се”, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

10 / 104

1. Общинският съвет с. Крушари утвърждава поименен списък на лицата, имащи
право на транспортни разходи със специализиран превоз.
2. Общинският съвет с. Крушари утвърждава поименен списък на лицата, имащи
право на транспортни разходи с абонаментни карти .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/
1

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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.09.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Информация относно готовността на училищата и детските
градини в община Крушари за откриване на учебната
2010/2011 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”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 105

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
готовността на училищата и детските градини в община Крушари за откриване учебната
2010/2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

2

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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.09.2010 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно изпълнение на Програмата на община
Крушари за образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства-роми.
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”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 106

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
изпълнение на Програмата на община Крушари за образователната интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства-роми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

3

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 № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.09.2010 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно постъпила молба за внасяне на
предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Десислава Димитрова Георгиева на
основание чл. 92 от КСО.
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. 92 от
Закона за социално осигуряване и във връзка с молба с рег.индекс № РД-175021/16.09.2010 г. от Димитрина Йорданова Костадинова, общ брой гласували 13, от тях
с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

10 / 107

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за внасяне в Министерски съвет
по реда на чл. 7 ал.2 т. 1 и ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
молба за отпускане на персонална пенсия на Десислава Димитрова Георгиева, ЕГН
9501057915 от с. Коритен, ул. „Седма” № 17, община Крушари, област Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/
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