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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно  отчет за изпълнение на бюджета 
на общината за 2013 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  12 , от тях с  8   гласа  
“за”,  1 “против” и  3 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

 РЕШЕНИЕ      № 12  / 121 
 

1.  Общинският съвет с. Крушари   приема отчета за изпълнение на бюджета на 
общината за 2013 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на капиталовата програма 

от целеви средства за 2014 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 12, от тях с  9  гласа  “за”, 0 “против” и 3  
“въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ        №   12 / 122 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  одобрява промяната на капиталовата 
програма от целеви средства за 2014 година, а именно: 

Видове обекти      било      става 

Ремонт ЦДГ Коритен  6330 4363 

Ремонт ЦДГ Телериг  11880 9317 

Ремонт здравна служба Бакалово  11930 10505 

Ремонт кметство с.Лозенец 9480 8009 

Ремонт сграда-общ.собственост кв.33 парцел VІІІ в с.Дяково     34540      24294 

Ремонт читалище и кметство с.Абрит 5750 4620 

Ремонт читалище с.Александрия  14970 9017 

Проучване и проектиране  57020 6953 

Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство на 
Дом за стари хора с.Добрин”част от първи етап – Ремонт на 
сграда 

  
 

74822 

Общо капиталови разходи  151 900 151 900 
 

2. Общинският съвет одобрява промяната на бюджета на дейност 122 
”Общинска администрация”с 20 225 лева и на дейност 311 ”Целодневни детски 
градини” с 4530 лева по § 5100 Основен ремонт  в частта на целевите капиталови 
разходи. 

3. Общинският съвет  одобрява промяната на бюджетните кредити на дейност 
”Дом за стари хора” с. Добрин със 74 822 лева с целеви капиталови средства. 

4.Общинският съвет възлага на кмета на общината да извърши необходимите 
промени по бюджета за 2014 година по пълна бюджетна класификация.  

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 

             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   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                     ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
 

    ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна  предназначението на 
общински недвижим имот–Масивна едноетажна сграда 
с.Крушари със ЗП от 379 кв.м., находяща се в имот с 
идентификатор 40097.501.640 по КК на с. Крушари от частна 
общинска собственост в 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, чл. 4 ал. 2 от Наредба № 8 на Общински съвет-Крушари и във връзка 
с чл. 6 ал. 2 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        №   12 / 123 
 

 1. Общинският съвет с. Крушари  обявява общински недвижим имот - масивна 
едноетажна сграда с.Крушари с идентификатор 40097.501.640.2 със застроена площ 
от 379 кв.м. състояща се от склад, гараж и две стаи, находяща се в имот с 
идентификатор 40097.501.640 (по предходен план кв.30 парцел ХІІ) по кадастралната 
карта на с. Крушари  за публична общинска собственост. 
 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската 
собственост. 

 
 
 
 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 
                                                  ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                                 ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

                 ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна  предназначението 
на общински недвижим имот – Урегулиран поземлен 
имот отреден „За пожарна” с идентификатор 
40097.501.453 по КК на с.Крушари от частна общинска 
собственост в 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, чл. 4 ал. 2 от Наредба № 8 на Общински съвет-Крушари и във връзка 
с чл. 6 ал. 2 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        №   12 / 124 
 

 1. Общинският съвет с. Крушари  обява общински недвижим имот - урегулиран 
поземлен имот отреден „За пожарна” с площ от 1352 кв.м. с идентификатор 
40097.501.453 (по предходен план №189, кв.48, парцел ІV) за публична общинска 
собственост. 

2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската 
собственост. 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

ОТНОСНО: Предложение относно намаляне на първоначалната тръжна цена 
при продажба на  oбщински недвижим имот – частна общинска 
собственост „Автоспирка с градина“ с.Добрин със застроена площ 
от 177м2 и дворно място с площ от 2650м2, находящ се в кв.45 
парцел V с пл.№ 416 отреден „За автоспирка с градина“ по плана 
на с. Добрин, актуван с АОС№ 2047/17.06.2014г. 

 
          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. 105 ал. 5 от Наредба № 8 на Общински съвет-Крушари и във 
връзка  със заявление с вх. № ОС-12-5328/09.09.2014 г. от Теодор Иванов, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях  с 11  гласа  “за”,  0  “против”  и  1  
“въздържал  се”, Общинският съвет прие 
 
 

                РЕШЕНИЕ        №   12 / 125 
 

 1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се намали първоначалната 
тръжна цена с 30 на сто при продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
общински недвижим имот – частна общинска собственост „Автоспирка с градина“ 
с.Добрин със застроена площ от 177м2 и дворно място с площ от 2650м2, находящ се 
в кв.45 парцел V с пл.№416 отреден „За автоспирка с градина“ по плана на с.Добрин, 
актуван с АОС№ 2047/17.06.2014г. 

2. Общинският съвет  определя  начална тръжна цена от 6230,00 лв. 
3. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира, 

проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат. 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

       ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 
община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна 
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор 
№55/3/3211229 от 06.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на 
стратегии за местно развитие”, сключен между Община 
Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Договор с ИД №55/3/3211229,  
по мярка 321 от Програмата  за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., 
за проект „Закупуване на автомобил за разнос на храна”, сключен между Община 
Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния 
директор на ДФ "Земеделие" Лозана Илиева Василева, с поименно гласуване, общ 
брой гласували 12, от тях с 12  гласа „за“, 0 “против“ и  0  „въздържали се“, 
Общинският съвет прие 
 

                РЕШЕНИЕ        №   12  / 126 
 

1. Общински съвет – Крушари    упълномощава  кмета  на  община   Крушари 
да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие”  –  Разплащателна  агенция  в  размер  на  9 900, 00 лв. 
(девет хиляди и деветстотин лева) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №55/3/3211229 от 
06.08.2014г. по мярка 321, за Проект „Закупуване на автомобил за разнос на храна” 
сключен между Община Крушари  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№№55/3/3211229/06.08.2014г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 

             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

 ОТНОСНО: Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от 
община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна 
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор 
№55/3/3211223 от 06.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на 
стратегии за местно развитие”, сключен между Община Крушари и 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Договор с ИД №55/3/3211223,  
по мярка 321 от Програмата  за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., 
за проект „Закупуване на  отоплителна, озвучителна, осветителна, видеотехника и 
сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1984“ – с. Крушари, НЧ „Стефан 
Караджа-1936“ – с. Телериг, НЧ „Светлина-1945“-с.Пол. Дяково” ”, сключен между 
Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния 
директор на ДФ "Земеделие" Лозана Илиева Василева,  с поименно гласуване, общ 
брой гласували 12, от тях   с 12  гласа „за“, 0 “против“ и 0  „въздържали се“, 
Общинският съвет прие 
                                             РЕШЕНИЕ        №   12  / 127 

1. Общински съвет – Крушари  да  упълномощи  кмета  на  община   Крушари 
да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие”  –  Разплащателна  агенция  в  размер  на  8 556, 35 лв. 
(осем хиляди петстотин петдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ №55/3/3211223 от 06.08.2014г. по мярка 321, за 
Проект „Закупуване на  отоплителна, озвучителна, осветителна, видеотехника и 
сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1984“ – с. Крушари, НЧ „Стефан 
Караджа-1936“ – с. Телериг, НЧ „Светлина-1945“-с.Пол. Дяково”, сключен между 
Община Крушари  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№№55/3/3211223/06.08.2014г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 

             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

 ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 
община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна 
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор 
№55/3/3131238 от 06.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на 
стратегии за местно развитие”, сключен между Община Крушари 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Договор   за отпускане на 
финансова помощ с ИД №55/3/3131238 от 06.08.2014 г.,  по мярка  4.1  „Прилагане на 
стратегии за местно развитие“  от Програмата  за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г., сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар 
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" Лозана 
Илиева Василева,с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях  с 12 гласа 
„за“,  0 “против“ и  0  „въздържали се“ , Общинският съвет прие 
 

                                             РЕШЕНИЕ        №   12  / 128 
 

1. Общински съвет – Крушари    упълномощава  кмета  на  община   Крушари 
да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие”  –  Разплащателна  агенция  в  размер  на  29 573,50  лв. 
(двадесет и девет  хиляди петстотин  седемдесет и три лева и  петдесет стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ №55/3/3131238 от 06.08.2014г. по мярка 4.1 
„Прилагане на стратегии за местно развитие“  от Програмата за развитие на селските 
райони  за периода 2007-2013 г., сключен между Община Крушари  и ДФ „Земеделие” 
– Разплащателна агенция. 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№№55/3/3131238/06.08.2014г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

                  ОТНОСНО: Информация относно нивото на изпълнение на проектите, по 
които работи община 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         №  12  / 129  
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията  за  нивото 
на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари. 
 

 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   /Петранка Янкова/   
 

             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                 ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

ОТНОСНО: Информация относно готовността на училищата и детските 
градини в община Крушари за откриване на учебната 2014/2015 
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          №  12  / 130 
 

1. Общинският съвет с. Крушари   приема  информацията относно готовността 
на училищата и детските градини в община Крушари  за откриване на учебната 
2014/2015 година. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                                 ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
   

ОТНОСНО:  Информация за изпълнение Програмата на община Крушари за 
образователната интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства-роми. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21 ал.1 т. 23 и  
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ          №  12  / 131 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема информацията за изпълнение 
Програмата на община Крушари за образователната интеграция на деца и ученици от 
етническите малцинства-роми. 
 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                               ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

        ОТНОСНО: Информация за състоянието на  ДДУИ „Свети Николай Чудотворец“ 
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          №  12  / 132 
   

1.  Общинският  съвет с. Крушари   приема информацията за състоянието на  
ДДУИ  „Свети Николай Чудотворец“   с. Крушари. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                               ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Информация относно състоянието и дейността на Дом за стари хора 
„Света Петка“ с. Добрин. 

 
 

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          №  12  / 133 
 

1. Общинският  съвет с. Крушари   приема информацията за състоянието и 
дейността на Дом за стари хора „Света Петка“   с. Добрин. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2014 г. 
                               ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно право на  
ползване   на лек автомобил Ситроен Евазион с регистрационен    
№ ТХ 0422 ХК  . 

 
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 администраци 
във връзка с чл. 40 ал. 9 от Наредба № 8 на Общински съвет-Крушари, с поименно 
гласуване, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”, 0 против” и 0  
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

              РЕШЕНИЕ          №  12  / 134 

 

1.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се предостави за 
безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години лек автомобил СИТРОЕН 
ЕВАЗИОН, цвят: СИВ МЕТАЛИК, шаси: № VF7AFRHZA12638976, двигател: № 
PSARHZ10DYAN4021207, ДИЗЕЛ, с регистрационен № ТХ 0422 ХК на Второ районно 
управление на МВР гр.Добрич за изпълнение на функционалните задължения на 
служителите от Участък Крушари към Второ районно управление на МВР гр.Добрич. 

 

2.Възлага на кмета последващи законови действия. 
 
 
 
 

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