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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                           ОТ ПРОТОКОЛ   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
 
   

        ОТНОСНО: Докладна записка относно  актуализация на бюджет 2012 
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 ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от 
тях с  13  гласа  “за”,  “против” и  “въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ      №  13 / 115 

 
I. Общинският съвет с. Крушари одобрява вътрешните компенсирани 

промени  по разпределението на капиталовите разходи за бюджет 2012 година, 
както следва: 
                                                                                                                 било          става 
                                                                                                                 лева           лева 

1. Благоустройване и озеленяване дворно пространство  
на ЦДГ с. Крушари – I етап                                                   70100         62360 
 

2. Комбинирана спортна площадка и парково осветление 
към ЦДГ с. Крушари, част. ел.инсталация за парково 
осветление                                                                                                  7740 

 

                                                                               Всичко:    70100          70100 
 
 
 
                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                             
                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                       
                    /Петранка Янкова/   
 
                  ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                              /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала!    
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   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   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
 

        ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на бюджетните кредити 
на общината  по бюджет 2012 година. 

                             
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 6 и           

чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, с 
поименно гласуване, общ брой гласували  11, от тях с  9  гласа  “за”,  “против” няма  
и  2 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ           №  13 / 116 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета в 
приходната му част с 137850 лева и в разходната част с 137850 лева. 

 

          2. Общинският съвет с. Крушари одобрява промяната на бюджета на община 
Крушари на дейност”Общинска администрация” с 27400 лева, на дейност 540”Дом 
за стари хора” с 21700 лева, на дейност 546”Дом за деца” с 50400 лева, на  дейност 
311”Целодневни детски градини” с  18850 лева, на дейност 123 Общински съвети с 
10000 лева, на дейност Читалища с 6000 лева и на дейност ”Други дейности по 
вътрешната сигурност” с 3500 лева. 
 

         3. Общинският съвет  възлага  на кмета на общината да извърши 
необходимите промени по бюджета за 2012 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   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
 
 
                  ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета 

на общината за периода 01.07.2012 г. до 30.09.2012 г. 
 
 

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

 
 

                           РЕШЕНИЕ      №  13 / 117 
 
 

1. Общинският съвет  с. Крушари  приема отчета за разходваните средства за 
командировки от кмета на общината за периода от 01.07.2012 до 30.09.2012 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   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
 

                  ОТНОСНО: Предложение относно прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот-гараж със ЗП 58,00 
кв.м. и 436/526 ид.части от дворно място с площ от 526 кв.м., находящи се в УПИ ІV-
263 отреден „За обществено обслужване и гаражи”, кв.38 по плана на с.Крушари 
или поземлен имот с идентификатор 40097.501.724 по КК 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 ЗМСМА,  чл. 36 ал. 1 т. 2 от Закона за общинската 
собственост и чл. 44  ал. 1 т. 3 от Наредба № 8 на ОбС  и  молба с вх. №  ОС-12-
1782 от 05.04.2011  г. от Васил Михайлов Василев, с поименно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с  10 гласа  “за”,  “против”  няма и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
       РЕШЕНИЕ           №  13 / 118 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се проведе процедура по 
прекратяване на съсобственост на недвижим имот, представляващ гараж със 
застроена площ от 58 кв.м. и 436/526 ид.части от дворно място с площ от 526 кв.м., 
находящи се в УПИ ІV-263 отреден „За обществено обслужване и гаражи”, кв.38 по 
плана на с.Крушари или поземлен имот с идентификатор 40097.501.724 по КК на 
с.Крушари, актуван с акт №1784/18.09.2012г. за поправка на акт за частна общинска 
собственост №1777/21.08.2012г., чрез продажба на имота в полза на Васил 
Михайлов Василев и Пламен Стоилов Игнатов. 

2. Общинският съвет приема експертната оценка на лицензиран оценител със 
сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. 
издаден от Камарата на независимите оценители в България, съгласно която 
пазарната стойност на общинската част от недвижимият имот възлиза на 6400,00лв. 

3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да проведе 
процедура по прекратяване на съсобственост. 
                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                               
                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                         
                    /Петранка Янкова/   
 
                  ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                              /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала!    
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 

 



 

 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
                  E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                           ОТ ПРОТОКОЛ   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
 

         ОТНОСНО: Предложение относно продажба на масивна сграда със ЗП 
от 153 кв.м. и дворно място от 800 кв.м. по плана на 
с.Телериг. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8  и          
чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА,  чл. 35 ал. 1  от Закона за общинската собственост,                    
чл. 39  ал. 1  от Наредба № 8 на ОбС  и заявление  с вх. №  ОС-12-3682 от 
27.07.2012  г. от Юзджан Турхан Юсеин от с. Телериг, с поименно гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”,  “против”   и    “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ           №  13 / 119 
 

   1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за продажба чрез публичен 
търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ  масивна сграда на един етаж, състояща се от четири 
стаи, коридор и мазе със ЗП от 153 кв.м. и дворно място от 800 кв.м., находящи се в 
кв.23 парцел І с пл.№68, отреден „За мандра” по плана на с.Телериг, актуван с АОС 
№ 1776 / 17.08.2012 г. 

2. Общинският съвет  приема пазарната оценка на имота от 8120,00лв., 
изготвена от независим 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  8500,00лв. 
 

3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да организира и 
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   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

        ОТНОСНО: Предложение относно допускане изработване на проект за 
изменение  на ПУП-ПРЗ за  УПИ I,  II  в кв. 25 и част от 
улична регулация между ОК 112 и ОК 113  по плана на 
Стопански двор с. Александрия, община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11   
и  чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка  с чл. 134 ал. 2 т. 6 от Закона за устройство на 
територията, общ брой гласували 13, от тях с 12 гласа  “за”, 1 “против”  и  
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

    

       РЕШЕНИЕ           №  13 / 120 
 

     1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се изготви и процедира 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ, кв. 25 по плана на Стопански двор с. 
Александрия в съответствие с приложената скица-предложение и установените с 
нея устройствени показатели. 

 

     2. Общинският съвет  възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.  
 
 
 
                                                                                               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, 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                           ОТ ПРОТОКОЛ   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  СЕДМА   ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД 
 
 
 

        ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за изработване   
на ПУП-ПЗ за ПИ № 000072 в землището на с. Абрит. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11   

и  чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка  с чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”,  “против”  и  
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

         РЕШЕНИЕ           №  13 / 121   
      
  

1. Общинският съвет  с. Крушари одобрява проект на ПУП-ПЗ за ПИ № 
000072 в землището на с. Абрит за промяна на предназначението  от „пасище,мера” 
в имот с предназначение „Каптаж със санитарно-охранителна зона”, съгласно 
представения проект. 
 
 
                                                                                               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   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ОСМА   ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД 
 
 
 

        ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за изработване   
на ПУП-ПЗ за ПИ № 058003 в землището на с. Абрит. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11   

и   чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”, “против”   и   “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 

 

       РЕШЕНИЕ           №  13 / 122 
 

           1. Общинският съвет с. Крушари одобрява  проект на ПУП-ПЗ за ПИ                     
№ 058003 в землището на с. Абрит за промяна на предназначението от „пасище, 
мера” в урбанизирана територия с предназначение „ПСД – цех за бутилиране на 
изворна вода и безалкохолни напитки”, съгласно представения проект. 
 
 
 
                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                   
                    /Петранка Янкова/   
 
                  ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                              /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала!    
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                  E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                           ОТ ПРОТОКОЛ   № 13 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА   ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД 
 
 
 

        ОТНОСНО: Предложение относно разрешение  за изработване   на ПУП-
ПП за елементи на техническата инфраструктура-
водопровод и кабелно захранване за ПИ № 058003 в 
землището на с. Абрит. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11   
и   чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 3  от Закона за устройство на територията, 
общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”, “против”   и   “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 

 

       РЕШЕНИЕ           №  13 / 123 
 
 

           1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за разрешение за 
изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура – 
водопровод и кабелно захранване за ПИ №058003 в землището на с. Абрит, 
съгласно приложения предварителен проект на парцеларен план. 
 

            2. Общинският съвет  възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
 
 
                                                                                               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   № 13 
 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА   ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД 
 
 

                ОТНОСНО: Информация относно състоянието на пътната инфраструктура 
в община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23   
и   чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”, “против”   и   
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

       РЕШЕНИЕ           №  13 / 124 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема  информацията относно 
състоянието на пътната инфраструктура в община Крушари. 
 
 
 
                                                                                               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   № 13 
 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                ПО ТОЧКА   ЕДИНАДЕСЕТА   ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД 
 
 

         ОТНОСНО: Докладна записка  относно  информация за  извършените 
дейности по зимната подготовка в общината за сезон 2012-2013 
година. 

 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23   
и   чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”, “против”   и   
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

       РЕШЕНИЕ           №  13 / 125 
 
 

           1. Общинският съвет с. Крушари  приема  информацията относно 
извършените дейности по зимната подготовка в общината за сезон 2012-2013 
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   № 13 
 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                ПО ТОЧКА   ДВАНАДЕСЕТА   ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД 
 
 

             ОТНОСНО: Докладна записка относно откриване на „Пенсионерски клуб-2” в 
с. Крушари . 

 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 5 ал. 4 от 
Наредба № 2 на ОбС за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и 
инвалидите   и   чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  
“за”, “против”   и   “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

       РЕШЕНИЕ           №  13 / 126 
 
 

 1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да бъде открит 
„Пенсионерски клуб-2” с. Крушари, 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                           ОТ ПРОТОКОЛ   № 13 
 
 

                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.10.2012 г. 
                                ПО ТОЧКА   ТРИНАДЕСЕТА   ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД 
 
 

              ОТНОСНО: Докладна записка относно  стъпване в дълг чрез издаване Запис 
на заповед от кмета на община Крушари в полза на Държавен фонд „Земеделие” 
(ДФ) Разплащателна агенция (РА, обезпечаваща авансово плащане по Договор ИД 
№08/321/01117 от 03.10.2012 г. по мярка 321 «Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони, 
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕФЗРСР) за проект «Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари, сключен 
между община Крушари и ДФ «Земеделие» - РА. 
 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12 ал. 9 от Наредба  
№ 25/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони” 
от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., чл. 56 § 2 на Регламент 
(ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ «08/321/01117 от 03.10.2012 г.  По мярка 321 за проект  
«Изграждане на защитено жилище в с. Крушари», 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, 
индентификационен номер по ДДС BG 121100421, представляван от изпълнителния 
директор Румен Андонов Порожанов, с поименно гласуване, общ брой гласували 
13, от тях с  13 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма , Общинският съвет прие 

 

       РЕШЕНИЕ           №  13 / 127 
 

1. Общинският съвет с. 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 173 804,40 лв.(сто 
седемдесет и три хиляди осемстотин и четири лева и 40 ст.) за обезпечаване на 
110% от авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 
08/321/01117 от 03.10.2012г. по мярка 321 за проект „Изграждане на едно защитено 

 



жилище в с. Крушари”, сключен между община Крушари и ДФ”Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

 

2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите 
документи за получаване на авансово плащане по договор № 08/321/01117 ОТ 
03.10.2012 г. и да ги представи пред ДФ  „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

3. Одобрява запис на заповед (Приложение 1). 
 

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


