ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за състоянието на Дома за деца с умствена
изостаналост „Свети Николай Чудотворец” в 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 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

6 / 52

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за
състоянието на Дома за деца с умствена изостаналост „Свети Николай Чудотворец” в
с. Крушари .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение на Наредба № 8 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи – общинска собственост.
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, чл. 12
ал. 1 от АПК и чл. 26 ал. 2 от ЗНА, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от
тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

6 / 53

I. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение на Наредба № 8 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска
собственост:
1.В чл. 26 ал. 1 се правят следните изменения:
- в изречение първо думите „ пет години” се заменят с „десет години”;
- изречение второ отпада.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация на бюджет 2011
година за капиталови разходи.
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”, „против” и
„въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешните компенсирани промени
по разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2011 година, считано от
01.07.2011 година, а именно:
било
става
Проект”Основен ремонт и мерки за
енергийна ефективност ЦДГ Телериг
24000
Подмяна котел, част от отоплителна инсталация
и ремонт на ЦДГ Телериг
35900
Проектиране на наследствена пътека
„Суха река”
3000
Архитектурно заснемане ІІІ етаж
3000
Ремонт покрив кметство Дяково
5000
9100
Проучване и проектиране
26000
16000

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на бюджетните кредити
на общината по бюджет 2011 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,
чл. 18 от Закона за общинските бюджети, с поименно гласуване, общ брой гласували
13, от тях с 13 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на община
Крушари от дейност”Общинска администрация” с 57557 лева от § 1098 Други
некласифицирани разходи, разпределени на дейност ”Дом за стари хора „ – 3000 лева,
на дейност”Дом за деца” -8157 лева и дейност” Целодневни детски градини” – 46400
лева.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да извърши необходимите
промени по бюджета за 2011 година по пълна бюджетна класификация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на общински недвижим
имот-частна
общинска
собственост
„пустееща
необработваема земя с. Лозенец”, представляваща
поземлен имот № 000089.
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. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 ал. 1 от Наредба № 8 на
ОбС, с поименно гласуване,общ брой гласували 13 от тях с 13 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез публичен търг
с тайно наддаване на общински недвижим имоти – частна общинска собственост
“пустееща необработваема земя с. Лозенец”, представляваща поземлен имот №
000089 с площ от 61,507 дка с начин на трайно ползване – пустееща необработваема
земя, Х категория по КВС на с. Лозенец, актувана с АОС №1267/25.03.2011г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 18452,00 лв.,
изготвена от лицензиран оценител със сертификат за оценителска правоспособност
рег.№100100596 от 14.12.2009 г. издаден от Камарата на независимите оценители в
България и определя начална тръжна цена от 18452,00 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно продажба на общински недвижим
имот-частна
общинска
собственост
„пустееща
необработваема земя с. Лозенец”, представляваща
поземлен имот № 000049.
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. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 ал. 1 от Наредба № 8 на
ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 13 от тях с 13 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

6 / 57

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез публичен търг
с тайно наддаване на общински недвижим имоти – частна общинска собственост
“пустееща необработваема земя с.Лозенец”, представляваща поземлен имот №
000049 с площ от 2,772 дка с начин на трайно ползване – пустееща необработваема
земя, ІV категория по КВС на с.Лозенец, актувана с АОС №1260/25.03.2011г.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от 832,00 лв.,
изготвена от лицензиран оценител със сертификат за оценителска правоспособност
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в
България и определя начална тръжна цена от 832,00 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно учредяване право на строеж върху
20.00 кв.м. в общински поземлен имот с идентификатор
40097.501.543 по кадастралната карта на с. Крушари.
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.
37 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 52 от Наредба № 8 на ОбС и във
връзка с молба с вх.№ОС-12-1765 от 04.04.2011г. от Марийка Николова Георгиевауправител на ЕТ „Михаил-91 – Марийка Георгиева”, с поименно гласуване, общ брой
гласували 13 от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

6 / 58

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди право на строеж
чрез публичен търг с тайно наддаване върху 20,00 кв.м. в общински поземлен имот с
идентификатор 40097.501.543 по кадастралната карта на с.Крушари (номер по
предходен план кв.33,парцел VІІ, пл.№430), отреден „За кооперативен пазар” за срок
от 10 (десет) години.
2. Общинският съвет приема пазарната оценка на правото на строеж от 22,50лв.
за 20,00 кв.м. площ, изготвена от лицензиран оценител със сертификат за оценителска
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена от 40,00 лв.
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и
сключи договор със спечелилия кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно пожарната безопасност на
територията на община Крушари, статистика и анализ на
възникналите произшествия.

След направените изказвания и предложения на основание 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 12 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общинският
съвет прие

РЕШЕНИЕ

6 / 59

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
пожарната безопасност на територията на община Крушари, статистика и анализ на
възникналите произшествия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно постъпила молба от Денчо Стоянов
Денев от с. Крушари за отпускане на финансова помощ в
размер на 1 000 лева за частично покриване на направени
разходи за оперативна интервенция.

След направените изказвания и предложения на основание 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 11
гласа “за”,
“против” няма и 2 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

6 / 60

1. Общинският съвет с. Крушари не дава съгласие за отпускане на еднократна
финансова помощ в размер на 1000 лева за възстановяване на разходи по оперативно
лечение на Денчо Стоянов Стоянов от с. Крушари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация за състоянието на водоснабдяването в община
Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание 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
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1. Общинският съвет с. Крушари
приема за сведение информацията за
състоянието на водоснабдяването в община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишен план за
развитие на социалните услуги в община Крушари за 2012
година.

След направените изказвания и предложения на основание 21 ал.1 т 12 и чл. 27
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 36б ал.
4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ брой
гласували 13 от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие

РЕШЕНИЕ

6 / 62

1. Общинският съвет с. Крушари приема
Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Крушари за 2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно преобразуване на ЦДГ с. Коритен от
двугрупна в едногрупна детска градина за учебната 2011/2012
година.

След направените изказвания и предложения на основание 21 ал.1 т 23 и чл. 27
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 ал. 8
от Закона за народната просвета, чл. 15 ал. 1 от ППЗНП и във връзка с чл. 2 ал. 1 от
Наредба № 7 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини и обслужващите
звена, общ брой гласували 13 от тях с 10 гласа “за”, 3 “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

6 / 63

1. Общинският съвет с. Крушари преобразува ЦДГ с. Коритен от двугрупна в
едногрупна детска градина за учебната 2011/2012 година със седалище с. Коритен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Информация относно дейността на пенсионерските клубове в
община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание 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

6 / 64

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
дейността на пенсионерските клубове в община Крушари .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.06.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно преобразуване на Общински
сътрудничество по етнически и демографски
с. Крушари.

съвет за
въпроси

След направените изказвания и предложения на основание чл. 13 ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси и Постановление № 92/2011 на МС 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
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1. Общинският съвет с. Крушари преобразува Общински съвет за сътрудничество
по етническите и демографски въпроси в Общински съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни
въпроси към община с. Крушари, със следната
структура: председател, секретар и 7 члена.
2. Общинският съвет с. Крушари определя длъжностния състав на Общ.ССЕИВ,
както следва:
•

Заместник кмет „Регионално развитие и хуманитарни дейности” Председател на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси

•

Главен специалист „ЕДВ и СД” в Общинска администрация /ОА/ - Секретар
Общ. ССЕИВ

•

Младши Експерт „Устройство на територията” в ОА - Член

•

Главен специалист „Образование и Култура” в ОА – Член

•

Социален работник филиал Крушари към Дирекция „СП” гр. Добрич – Член

•

Началник „Полицейски участък” с. Крушари - Член

•

Старши специалист ДБТ гр. Добрич, филиал с. Крушари – Член

•

Секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни с. Крушари – Член

•

Председател на НПО „Гражданско движение за община Крушари” – Член

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

/Гинка Русева/

