
  

                       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   №  13 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 

            ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане Наредба за  изменение и 
допълнение на Наредба № 11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги  на 
територията на община Крушари. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.7  и 
ал.2 и  чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с 12  гласа  
“за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

               РЕШЕНИЕ      №  13 / 137 
 

І. Общински съвет с.Крушари  приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Крушари, както следва: 
 

§ 1. В чл.34, ал.3 се прави следното допълнение: 
 

Създава се нова т. 40 със следното съдържание: 
„ т. 40. Ползване на закрит плувен басейн при СУ „Христо Смирненски“                   

с. Крушари: 
а) за деца до 18 години – 3,00 лв. на ден; 
б) за лица над 18 години – 5,00 лв. на ден; 
в) месечна карта  - 40,00 лв. на месец. 

 Няма да се заплаща такса в случаите, когато деца и ученици посещават 
закрития плувен басейн, съгласно утвърдена учебна програма по учебен план.“ 

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

 
 

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

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 
                                                                     
                          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   №  13 
 

                                        ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
            ОТНОСНО: Докладна записка относно неусвоените целеви капиталови 

средства по бюджет 2017 година. 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.6 чл. 
52 и чл. 27 ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 124 ал.1 и ал.3  от Закона за публичните финанси, с 
поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с 12  гласа  “за”, 0 “против” и  0 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

             РЕШЕНИЕ       №  13 / 138 
 

1. Общински съвет с. Крушари одобрява неусвоените целеви капиталови 
средства по бюджет 2017 година, разпределени в капиталовата програма по бюджет 
2018 година, а именно:           

                                                                                                                                                      
лева                                                                                                                                                                                                                                                            

Ремонт на сграда алфатарски тип с.Габер                79100 

Ремонт на част от общински път DOB 2176 /ІІІ-293/Крушари-Северци –
Граница общ.Крушари-Добричка/-Черна-Житница-Тянево 

 
            375100 

Реконструкция на открита спортна база-ІІ етап 340000 

 Проектиране“Рехабилитация на общински път 
3172 /ІІІ-7001/Кап.Димитрово-Габер –Огняново-
/DOB 2171/ от км + 0+000 до км 11+400“ 

 

 

 
 

41300 

Всичко преходен остатък  капиталови разходи 835500 

 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 

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

 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                          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   №  13 
 

                                         ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 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  12, от тях с 12  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 
                                                                      РЕШЕНИЕ      №  13 / 139 
 

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

 

1. В Раздел II, точка 4 се добавя точка 12 и 13: 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № ПИ №, 
Кв./парцел 

Площ Данъчна 
оценка 

12 Бивш битов комбинат 
с.Лозенец – сграда със 
ЗП 93 кв.м. и терен с 
площ 770 кв.м. 

2400/ 
04.05.2017г. 

Кв.4, парцел 
XVII 

770 кв.м. – 
терен 
93 кв.м. - 
сграда 

2801,60 лв. 

13 Масивна сграда със ЗП 
289 кв.м. и прилежащ 
терен  1400 кв.м. 

48/ 
01.06.1999г. 

Кв.33, 
парцел VIII 

1400 кв.м. 
– терен 
289 кв.м. - 
сграда 

8817,20 лв. 

 
ІІ. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 

необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

 

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

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                               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   №  13 
 

                                              ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

           ОТНОСНО: Предложение относно удължаване срока на договор за наем на 
общински имот-частна общинска собственост 

                           
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.14 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост ,  чл.32  ал.6 от 
Наредба № 8 на Общинския съвет и искане с вх.№ ОС-12-5443 от 01.11.2017 година 
от Ферад Ешреф Абил,  с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с 12  
гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

                     РЕШЕНИЕ           №  13  / 140 
 

1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се удължи срока на договор 
за наем №ОС-09-940 от 11.12.2012г. за отдаване под наем на дворно място от 895 
кв.м., представляващо парцел V-общ. в кв.1 по плана на с.Северняк с 5 (пет) години, 
считано от 11.12.2017г. 

2. Общинският съвет  определя годишна наемна цена от  32,00 лв., съгласно 
чл.2, ал.1 от договора за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост 
№ОС-09-940/11.12.2012г. 

3. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс с 
наемателя. 
 

 
 

 
 

                                                                                         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   №  13 
 

                                        ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
     ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на 

ползване върху част от масивна сграда  в с. Полк. Дяково–частна 
общинска собственост на Пенсионерски клуб „Надежда“ 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. 39 ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 68 ал.4 т.4 от 
Наредба № 8 на Общинския съвет и искане с вх.№ ОС-12-5347 от 26.10.2017 година 
от Златка Андонова-председател на Пенсионерски клуб „Надежда“  с. Полк.Дяково, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  
“въздържали се”,  Общинският съвет прие 
        
                                            РЕШЕНИЕ           №  13  / 141 
 

1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се предостави безвъзмездно 
право на ползване на Пенсионерски клуб „Надежда” с.Полковник Дяково върху част 
от общински имот-частна общинска собственост, представляваща 144,50 кв.м. от 
масивна сграда цялата със застроена площ 289 кв.м. с прилежащ терен от 1400 
кв.м., находящи се в парцел VIII в кв.33 по плана на с.Полковник Дяково, актувани с 
акт за частна общинска собственост №48/01.06.1999г. за срок от 5 (пет) години, 
считано от 01.12.2017г. 
 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 
 

 
                                                                                         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   №  13 
 

                                        ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
            ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на 

ползване върху част от масивна сграда  в с. Полк. Дяково–частна 
общинска собственост на Пенсионерски клуб „Оптимист“ 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. 39 ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 68 ал.4 т.4 от 
Наредба № 8 на Общинския съвет и искане с вх.№ ОС-12-5348 от 26.10.2017 година 
от  Господин Господинов-председател на Пенсионерски клуб „Оптимист“  с. 
Полк.Дяково, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  
0 “против”  и  0  “въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 

                 РЕШЕНИЕ           №  13  / 142 
 

1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се предостави 
безвъзмездно право на ползване на Пенсионерски клуб „Оптимист” с.Полковник 
Дяково върху част от общински имот-частна общинска собственост, 
представляваща 144,50 кв.м. от масивна сграда цялата със застроена площ 289 
кв.м. с прилежащ терен от 1400 кв.м., находящи се в парцел VIII в кв.33 по плана на 
с.Полковник Дяково, актувани с акт за частна общинска собственост 
№48/01.06.1999г. за срок от 5 (пет) години, считано от 01.12.2017г. 

 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 
 
 
                                                                                         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   №  13 
 

                                         ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 
            ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на 

ползване върху част от бивш Битов комбинат  с. Лозенец  на 
Пенсионерски клуб „Настроение“   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. 39 ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 68 ал.4 т.4 от 
Наредба № 8 на Общинския съвет и искане с вх.№ ОС-12-5378 от 30.10.2017 година 
от  Йордан Нейчев-председател на Пенсионерски клуб „Настроение“  с. Лозенец, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  
“въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

          РЕШЕНИЕ           №  13  / 143 
 

1. Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се предостави безвъзмездно 
право на ползване на Пенсионерски клуб „Настроение” с.Лозенец върху общински 
имот-частна общинска собственост, представляващ една стая от 40,00 кв.м. от 
полумасивна сграда със застроена площ от 93 кв.м. с прилежащ терен от 770 
кв.м., находящи се в парцел XVII в кв.4 по плана на с.Лозенец, актувани с акт за 
частна общинска собственост №2400/04.05.2017г. за срок от 5 (пет) години, 
считано от 01.12.2017г. 

 

2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

 

                                                                                         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   №  13 
 

                                              ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                   
           ОТНОСНО: Отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на 

трайно ползване  пасища, мери - публична общинска собственост. 
 
 

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  и чл.8 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 
общ брой гласували  12, от тях с 12  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
                     РЕШЕНИЕ           №  13 / 144 
 

1. Общински съвет с.Крушари  приема  отчета за отдадените под наем 
поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери - публична общинска 
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   №  13 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне на дизелово 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  12, от тях с 12  гласа  
“за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ           №  13  / 145 
 

1. Общински съвет с. Крушари   дава съгласие да бъде осигурено 
финансиране  със  собствени средства по бюджета на общината  за 2018 година  от 
дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски  участък  с. 
Крушари за 100 литра дизелово гориво на месец за периода от 01.01.2018 до 
31.12.2018 година за лек автомобил Ситроен „Евазион“ с рег. № Тх 04 22 ХК, 
предоставен за безвъзмездно право на ползване с Решение № 12/134 от 30.09.2014 
година на Общински съвет Крушари, за изпълнение на основните задачи и дейности  
на служителите от Полицейски участък 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   №  13 
 

                                        ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
           ОТНОСНО: Предложение относно даване на съгласие за изработване на 

проект за  изменение на подробен устройствен план – план за 
регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ V и УПИ VІ в кв.19 и улична 
регулация между ОТ 47 и ОТ 48 по плана на с. Коритен, община 
Крушари. 

 
 

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 във 
връзка с чл. 134 ал.2 т.2 от Закона за устройство на територията, общ брой 
гласували  12, от тях с 12  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ           №  13  / 146 
 

1. Общински съвет с. Крушари   дава съгласие да се изготви и процедира 
проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ в 
обхват УПИ V и УПИ VІ в кв.19 и уличната регулация между ОТ 47 и ОТ 48 по плана 
на с. Коритен, община Крушари. 
 

2. Общинският съвет  възлага  на  Кмета последващи по ЗУТ действия.  
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                         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   №  13 
 

                                         ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
           ОТНОСНО: Информация за състоянието и дейността на Дом за стари хора 

„Света Петка“ с. Добрин за 2017 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”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

                 РЕШЕНИЕ           №  13  / 147 
 

           1.  Общински съвет с. Крушари  приема  за сведение  информацията  за 
състоянието и дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин 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   №  13 
 

                                              ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                    ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                   
           ОТНОСНО: Докладна записка относно информация  за дейността на социална 

услуга Център за социална рехабилитация и интеграция                   
с. Крушари. 

 
 

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”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  13  / 148 
 

1. Общински съвет с. Крушари   приема за сведение информацията за 
дейността на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция  с. 
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   №  13 
 

                                              ОТ  ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.11.2017 г. 
                                    ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                   
           ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за дейността на Домашен 

социален патронаж. 
 
 

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”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

                 РЕШЕНИЕ           №  13  / 149 
 

1. Общински съвет с. Крушари    приема  за сведение  информацията за 
дейността на Домашен социален патронаж. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

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