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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
                

         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за дейността на 

Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от  

01.07.2016 г. до  31.12. 2016 г. 
 

    
           След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 6  и                   
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    
0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  1 / 1 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  приема  отчета за дейността на Общински 
съвет Крушари и неговите комисии за периода от  01.07.2016 г. до  31.12. 2016 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                    ОТНОСНО:  Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за 

второто шестмесечие на 2016 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  13, от тях с 13  гласа  “за”,   0 “против”  и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  1 / 2 
 
 

1. Общински  съвет с. Крушари   приема отчета  за изпълнение решенията на 
Общинския съвет за второто шестмесечие на 2016 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                     ОТНОСНО: Докладна записка относно разпределението на преходния 

остатък от  2016 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, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа “за”,  
0 “против” и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 

    РЕШЕНИЕ           №  1 / 3 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема разпределението на преходния остатък 
от 2016 година в размер на 1312443 лева за:  
 

 Делегираните от държавата дейности                           194877  лева 
Дейност 239 Полиция,вътрешен ред и сигурност 53134 

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка                                 8910 

Дейност 437 Здравеопазване 24288 

Дейност 532 Временна заетост  15143 

Дейност 322 Общообразователни училища 83770 

Дейност 550 Център за социална рехабилитация   и 
интеграция  

 
9632 

  

                                         ВСИЧКО 194877 
 

  Местни дейности                                                                 1117566 лева 

Дейност 122 Общинска администрация за  издръжка                        234358 

Дейност 606 Изграждане и ремонт на улична мрежа от 
капиталови средства 

 
770000 

Дейност 322 Общообразователни училища                              15200 

Дейност 832 За зимно поддържане и снегопочистване                               54779 

Дейност 759 Други дейности на културата 43229 

                                    ВСИЧКО 1117566 
 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
                ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане  сборен бюджет на община 

Крушари за  2017 година. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.52 ал.1 и чл.21 
ал.1, т.6  във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона 
за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2017 година и ПМС № 374 от 22 декември 2016 година за 
изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година  
и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години,за съставяне,приемане и отчитане на общинския 
бюджет на община Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 
13  гласа “за”,  0 “против” и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 

       РЕШЕНИЕ           №  1 / 4 
 

І. Общински съвет с. Крушари приема бюджета на Община Крушари за 
2017 година, както следва: 

1.1.По прихода в размер на                                                           5280656 лева 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2456475 

лева 

  

Обща субсидия  2232692 

Преходен остатък от 2016 година  194877 

Собствени приходи  28906 

1.1.2.Приходи за местни дейности  2824181 

В това число:  

Данъчни приходи  284700 

Неданъчни приходи  548600 

Трансфери за местни дейности  

-Обща изравнителна субсидия  531200 

За зимно поддържане и снегопочистване на 
общински  пътищата 

 
83500 

Целева субсидия за капиталови разходи 395500 

Преходен остатък от 2016 година 1117566 

За предоставени трансфери по управление 
на отпадъците  

 
-10000 

За маломерни паралелки -57505 

За дофинансиране  -69380 
 

ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                              5280656 лева 
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи: 
За делегирани държавни дейности в размер на                2583360 лева 
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     от държавни трансфери  2232692 

     от местни приходи  28906 

    от преходен остатък 194877 

    от дофинансиране 126885 
 

 За местни дейности в размер на                                              2697296 лева   
  2.Приема бюджета на общината по разходната част в размер,разпределен по 

функции,а именно: 
 

Разпределени по функции Държавни 
дейности 

Общински 
дейности 

ВсичВсичко бюджет 2017г 

Общи държавни служби 550300 689358 1239658 

Отбрана и сигурност  145974 11500 157474 

Образование  1411617 251580 1663197 

Здравеопазване  48630  48630 

Социални дейности 324639 101840 426479 

Жилищно строителство   1081260 1081260 

Почивно дело,култура  102200 83079 185279 

Икономически дейности   478679 478679 

    

    

Всичко бюджет за 2017 година  2583360 2697296 5280656 
 

3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на 395500 лева.  

3.1 ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  
§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ  

  

Ремонт на сграда алфатарскитип с.Габер                  79100 

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

                                    
 
               275100 

ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ  

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

 
                41300 

 

 

    3.2..Одобрява разпределението на целевите средства от преходен остатък  в 
размер на 828429 лева 
 

  § 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ 

Монтиране на отоплителн инсталация на физкултурен салон на 
училище „Христо Смирненски“ с.Крушари 

 
                15200 

 

Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населеи места в 
общината по ПМС № 209 на МС  от 18.08.2016 година 

 
              420000 

Ремонтни работи на улици в с.Телериг и Ефр.Бакалово по ПМС № 
192 на МС от 29.07.2016 година  

 
              350000 

 

Изготвяне на идеен проект по част“Пътна и част“Геодезия“ за 
траетата на обслужващ път до местност“Текето“ в землището на 
село Александрия  

 
 
                   4800 

Проектиране на обект“Реконструкция на сграда бивш Младежки 
дом в“Обществена колекция- община Крушари“ 

 
              
3000 

Проектиране на обект“Обновяване на площи за широко обществено 
ползване в село Крушари“ 

 
                  8429 

 

    



         4.Утвърждава разходите за заплати през 2017 година без училищата,които 
прилагат системата на делегираните бюджети. 

4.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 
функциите”Здравеопазване”Социално осигуряване подпомагане и грижи”,”Почивно 
дело,култура,религиозни дейности”/без читалищата/се определя от кмета на 
общината в рамките на средствата,определени по стандарти и утвърдените средства. 
          5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,както следва за: 

5.1.Членски внос в размер на 7210 лева . 
5.2.Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения -2000 

лева  
5.3.Субсидии за: 
5,3.1 Читалища   - 102200 лева  
5.3.2..Субсидии за спорт – 18000 лева 
5.3.3. Младежки  дейности – 2000 лева 
5.4.Приема разчет за разходи  в размер на 4000 лева за празника на общината. 
5.5.Приема разчет за разходи в размер на 3000 лева за фолклорен събор 

Текето. 
5.6.Приема разчет за разходи на „Археологичен обект“ Антична 

крепост“Залдапа“ с.Абрит -12000 лева 
5.7.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

представянето и отчитането  на целевите средства по т,5.1- 5.5 
       6.Приема следните лимити за разходи: 

6.1.Социално-битови в размер на 3%  от средствата за работна заплата на 
заетите  по трудови правоотношения. 

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност  на кмета на 
общината в размер на 10460 лева,съгласно чл.90 ал.1 от ЗБРБ за 2017 г..  

6.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет в 
размер на 276 лева,съгласно чл.90 ал.2 от ЗДРБ за 2017 г. 

7.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на 
транспортни разноски. Приложение № 11 и 12 

7.1.За пътуване в границите на населеното място,в съответствие с характера 
на трудовата дейност.  

7.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със 
специалност и квалификация. 

8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от 
Европейския съюз в размер на 390916  лева  

9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по 
програми на Европейския съюз през 2017 г.по договори за безвъзмездна 
помощ. 

10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности  с 
показатели за 2017 година  и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г. 
по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 
финансирането.  

11.Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет – няма  
и второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2017 
година.Приложение № 13. 

       12.Определя максимален размер на дълга ,както следва: 

  
3.3.СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ  
ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ                                             24000 лева 
За Ремонт на част от общински път DOB 2176 /ІІІ-293/Крушари-Северци –Граница 
общ.Крушари-Добричка/-Черна-Житница-Тянево 
Ремонт улица Крушари                                                        100000 лева  
 

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ                                       1247929 лева 
 



12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в размер на 0 
лева. 

12.2.Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2017 година в 
размер на 0 лева  

12.3. Максималния размер на общинския дълг и   общинските гаранции към 
края на 2017 година в размер на 0 лева. 

12.4..Намеренията за поемане на нов общински  дълг по чл.13 от ЗОД  през 
2017 година 0 лева.  

        13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи,които 
могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер до 15 на сто от  
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 
            14.Определя максимален размер  на ангажиментите за разходи,които 
могат да бъдат поети през 2017 година  в размер до 50 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 
            15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 
            15.1.В частта  на делегираните от държавата дейности-между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност,с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет,при условие,че не се нарушават стандартите на делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 
дейност. 

15.2.В частта на местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на 
една дейност,или от една дейност в друга,без да изменя общия размер на разходите. 

15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи. 

16.Възлага на кмета: 
16.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 
16.2.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
.16.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 
трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните 
разходи. 

 16.5.Да включва информацията по чл.125 ал.4 от Закона за публичните 
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
           16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства  от Европейския 
съюз по отделните общински проекти,в съответствие с изискванията на съответния 
Управляващ орган и на Министерството на финансите. 
           17. Упълномощава кмета  да предоставя временни безлихвени заеми  от 
временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства 
от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със 
средства от Европейския съюз и по други международни 
програми,включително и на бюджетни организации,чийто бюджет е част от 
общинския бюджет. 

 17.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на 
погасяване на заемите,в съответствие с условията на финансиращата програма,но не 
по-късно от  края на 2017 година. 
           17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми  от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от 
Закона за публични финанси. 

17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 
спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от Закона за публичните финанси. 

       17.4.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми ,кметът на общината внася 
предложение  за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 



 
 
 

18.Упълномощава кмета: 
18.1.Да разработва и възлага  подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 
на Европейския съюз и на други донори,по национални програми и от други източници 
за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие. 

       18.2..Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за 
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

        19.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 
бюджета.Приложение № 15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                       ОТНОСНО:Докладна записка относно приемане  на годишен отчет за 

състоянието  на общинския дълг  на Община Крушари към 
31.12.2016 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2   и     
чл. 27 ал. 4  и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и чл. 9 от Закона за общинския дълг, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, 
от тях с 13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 
 

                                                РЕШЕНИЕ           №  1 / 5 
 
 

1. Общински съвет  с. Крушари  приема  годишния отчет  за състоянието на 
общинския дълг за 2016 година, в частта поет дълг 240000 лева, погасен дълг 240000 
лева, непогасени  нула лева  към 31.12.2016 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   №  1 
 
                                       ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
              ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на средства на община 

Хитрино за преодаляване щетите от бедственото положение в 
следствие инцидента от 10 декември 2016 година. 

 
 

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 13, от тях с 13  гласа „за”,  0 „против”  и 0  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  1 / 6 
 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава  съгласие община Крушари да предостави 
средства в размер на  5 000 лв. /пет хиляди лева/ на община Хитрино за 
преодоляване щетите от бедствието.  

 2. Средствата да се осигурят от собствени приходи от бюджета на община 
Крушари 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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                   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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                     ОТНОСНО: Докладна записка относно одобряване на общата численост 

и структурата на общинска администрация в община Крушари. 
 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 2   и  
чл. 27 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с 13  гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ           №  1  / 7 
 
 

 I. Общински съвет с. Крушари   одобрява: 
1. Общата численост на общинска администрация Крушари- 30,5 бр. 
2. Структурата на общинска администрация Крушари съгласно Приложение 1,                      

в сила от 01.02.2017г.  
 

ІІ. Общинският  съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да предприеме 
последващите  законови действия. 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
                 
                  ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на годишен отчет за 2016 

година  за изпълнение  на  Програмата за управление на 
община Крушари за мандат 2015-2019 година. 

 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 5  и          

чл. 27 ал. 3  от Закона за месното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”,  0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ           №  1 / 8 
 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема  годишен отчет за 2016 година  за 
изпълнение  на  Програмата за управление на община Крушари за мандат 2015-2019 
година. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
                 ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на 

Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска 
собственост  на община Крушари за 2016 година. 

 
 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и   

чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с 
чл.5 ал.2 от Наредба № 8 на Общинския съвет, общ брой гласували 13, от тях с 13  
гласа  “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
 

      РЕШЕНИЕ           №  1 / 9 
 
 

1. Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за изпълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 
2016 година. 
 
 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/     
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
                   ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на  Годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите –общинска собственост 
за 2017 година. 

 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и   
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с 
чл.6 ал.2 от Наредба № 8 на Общинския съвет, общ брой гласували 13, от тях с 13  
гласа  “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  1  / 10 
 

1.  Общинският съвет  с. Крушари  приема Годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите–общинска собственост 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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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО:Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери за 

общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план паша и 
правила за ползване на пасищата и мерите  от общинския поземлен 
фонд на  територията на община Крушари.   

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и                 
чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, във връзка с чл. 37о, ал.1 ал.4 и ал. 5 и чл. 37и ал.3 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 9 от Наредба № 7 
на Общинския съвет за стопанисване, управление и предоставяне за ползване  на 
общински пасища и мери на територията на община Крушари, с поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
  

    РЕШЕНИЕ           №  1 / 11 
 

І. Общински съвет с. Крушари   дава съгласие за предоставяне за общо и 
индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ на Община Крушари. 

II. Общинският съвет  определя размера и местоположението на мерите и 
пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на 
отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище и дава 
съгласие за предоставяне им, съгласно Приложение 1. 

  ІІI. Общинският съвет  определя  правила за ползването на мерите и пасищата 
на територията на община Крушари, а именно: 

 

Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 
Община Крушари: 

 
1. Задължения на общината  
1.1. да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и 
пасища от местното население за паша на притежаваните от тях животни.  
1.2. да предоставя периодична информация и методически указания на 
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване 
на мерите и пасищата. 
2. Задължения на ползвателите 
2.1. да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни 

мероприятия.  
2.2. да подобряват повърхностно терена.  
2.3. да подобряват мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното 

торене.  
2.4. да се борят с плевелите и вредната растителност.  
2.5. да поддържат мерите и пасищата в добро състояние.  
2.6. да използват рационално и щадящо мерите и пасищата.  
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2.7. да заплатят наем за ползване при подписване на Договора за ползване на 
общински пасища и мери.  

2.8. да използват предоставените им пасища и мери, съгласно 
предназначението им.  

2.9. да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване.  
2.10 .да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и 

екологични норми и противопожарни правила.  

2.11. да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата 
и мерите.  

2.12. да опазват електро-преносните и други съоръжения и инсталации, както 
и водоемите.  

2.13. да изпълняват указанията на специализираните органи.  
2.14. да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови, строителни 

и други отпадъци.  
2.15. да не унищожават единични и групи дървета, предназначени за 

пладнуване на животните.  
2.16. да не допускат превръщането на пасищата и мерите в обработваема 

земя – нива.  
2.17. да не допускат палене на растителността в пасищата и мерите.  
2.18. да не преотдават наетите пасища и мери за ползване на трети лица. 
2.19.  
ІV. Общинският съвет  приема Годишен план за паша на територията на 

Община Крушари, както следва: 
 

1. Основание 
Настоящият годишен план за паша за стопанската 2017/2018 година се 

разработва на основание чл.37о от ЗСПЗЗ, съгласно който планът се изготвя ежегодно 
и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет  

 

2. Обхват 
Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползването на 

мерите и пасищата в населените места на територията на Община Крушари, изготвени 
съгласно чл37о от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет Крушари. 

 

3. Цел 
Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и 

пасищата общинска собственост от земеделските стопани, както и да се повишат 
техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики, както и тяхното 
положително и отрицателно въздействие върху околната среда. 

 

4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на Плана  
 

4.1. Кметът на Община Крушари: 
а/ ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и 

управление на мерите и пасищата от ОПФ на територията на Община Крушари; 
б/ изисква от кметовете и кметските наместници на населените места 

спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на 
територията на съответното кметство; 

в/ съгласува списъците с данните за земеделските стопани или техни 

сдружения, регистрирани като юридически лица, кандидатстващи за ползване на 

общински пасища и мери с Областна дирекция по безопасност на храните и с 

Ветеринарно-медицинската служба. 

4.2. Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности”: 
а/ ежегодно изисква списък на мерите и пасищата от ОПФ от Общинска служба 

„Земеделие“; 
б/ отговаря за актуализацията на плана и съдейства на кметове и кметски 

наместници за изпълнението му; 



в/ изготвя договори и следи за техните срокове; 
г/ създава и води регистър за лицата ползващи общински пасища и мери; 
4.3 Кметът и кметските наместници на съответното населено място: 
а/ провежда събрание на лицата, отглеждащи пасищни животни или на лица, 

поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние; 

б/ изготвя протокол от събранието включващ информация и сведения за 

общинските пасища и мери, които са в недостиг или излишък за землището на 

съответното населено място; 

в/ организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и 

пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;  

V. Общинският съвет  приема пазарна оценка на имотите - пасища и мери от 
6,00лв./дка, изготвена от независим оценител, със сертификат за оценителска 
правоспособност рег. №810100012 от 09.11.2010г., издаден от Камарата на 
независимите оценители в България, по пазарен механизъм и определя годишна 
наемна цена от 6,00лв./дка за землищата на територията на Община Крушари. 

VI. Общинският съвет  възлага  на кмета на Община Крушари последващите 
съгласно закона действия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                     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   №  1 
 
                                               ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   

    ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от председателя 
на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2016 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната   и  чл. 27 ал. 3  и ал. 5 от ЗМСМА, общ брой 
гласували  13, от тях с  13 гласа  “за”, 0  “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  1 / 12 
 

             1.  Общински  съвет  с. Крушари  приема  отчета  за извършените разходи за 
командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 
2016 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   

 ОТНОСНО:Отчет за извършените разходи за командировки от  кмета на 
общината  за четвъртото тримесечие на 2016 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 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  1 / 13 
 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема отчета за извършените разходи за 
командировки от кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2016 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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Доклад относно приемане на отчет за проведени дейности  по 

Програмата за опазване на околната среда  на Община Крушари за 
2016 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 13, 
от тях с  13 гласа  “за”,  0 “против”   и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  1 / 14 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема  отчета за проведени дейности по 
Програмата за опазване на околната среда  на Община Крушари за 2016 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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
         ОТНОСНО:   Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда 

за записване, отписване и приемане на деца в общинските детски 
градини  на територията на община Крушари. 

 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21 ал.2 и         
чл. 27 ал. 3   от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
59 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7 ал.1 от 
Наредба № 5  от 03.06.2016г. за предучилищното образование, общ брой гласували 
13, от тях с  13  гласа  “за”, 0 “против”   и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ           №  1 / 15 
 

1. Общински съвет с. Крушари  отлага за едно от следващите заседания 
обсъждането на Наредба  за условията и реда за записване, отписване и приемане 
на деца в общинските детски градини  на територията на община 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   №  1 
 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                                ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане  анализ на потребностите  от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община 
Крушари. 

 
 

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. 196 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
общ брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”,  0 “против”   и 0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 
    РЕШЕНИЕ           №  1 / 16 
 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  приема анализ на потребностите  от подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците от община Крушари. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                              ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО:Предложение относно приемане отчет за дейността на Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в общината  за 2016 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 7 ал.2 от 
Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и                  
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”, 0 “против”   и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ           №  1 / 17 
 
 

1.  Общински съвет с. Крушари   приема  отчета за дейността на Местната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните на община Крушари за 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                              ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Доклад относно  изпълнение  на  Плана за действие на община 

Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация 
за 2016 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”,  0 “против”   и 0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ           №  1 / 18 
 
 

1. Общински  съвет с. Крушари   приема доклада относно  изпълнение  на  
Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за 
интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2016 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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                              ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
         ОТНОСНО: Докладна записка относно  приемане  отчет за изпълнение на 

Годишния план за младежта за 2016 година и приемане на План           
за младежта за 2017 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 и чл.16 ал.1 от Закона за младежта, общ брой гласували 13, от тях с  
13 гласа  “за”,  0 “против”   и 0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  1 / 19 
 

 

1. Общински  съвет с. Крушари   приема отчета за изпълнение на Годишния 
план за младежта за 2016 година. 

 

2.  Общински  съвет с. Крушари  приема Годишен план за младежта 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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                   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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2017 г. 
                              ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно откриване на «Пенсионерски клуб-2»                     

с. Коритен.   
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 5 ал.4   от   
Наредба № 2 за организацията и дейността на клубовете  на пенсионерите и 
инвалидите  на ОбС Крушари и чл.27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, общ брой гласували 13, от тях с  12 гласа  “за”,  0 “против”   
и   1  “въздържал се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  1 / 20 
 
 

1. Общински  съвет с. Крушари   дава съгласие да бъде  открит „Пенсионерски 
клуб – 2”  с. Коритен, община Крушари. 

 
 
 
 

 

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