
 

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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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   №  11 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2016 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
          

       ОТНОСНО:  Отчет за касовото изпълнение бюджета на общината за 
първото шестмесечие на 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 11, от тях с 11  гласа  
“за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  11 / 107 
 

 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема  отчета за касовото изпълнение  
бюджета на общината за първото шестмесечие на 2016 година.  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                                  

         ОТНОСНО: Докладна записка относно задължение за спазване на 
законодателството в областта на държавните помощи  при сключване на договор 
за предоставяне на финансова помощ за финансиране на проект „Рехабилитация 
на водопроводи в населени места от община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 
25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” 

 
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 и чл. 
20 ал. 1 т. 6 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на Подмярта 7.2. 
„Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването  на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата  в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020г.“, общ брой гласували  11, от тях с 11  гласа  “за”, 0 “против” и  
0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  11 / 108 

1. Община Крушари се задължава да спазва законодателството в областта 
на държавните помощи  при сключване на договор за предоставяне на финансова 
помощ за финансиране на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени 
места от община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане 
на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 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   №  11 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                     ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната инфраструктура в 

общината. 
 

 
  

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  11, от тях с 11  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 
 

                 РЕШЕНИЕ           №  11 / 109 
 
 

           1. Общинският съвет Крушари  приема  информацията за състоянието на 
пътната инфраструктура в общината. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         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   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
                   ОТНОСНО: Информация за състоянието на материалната база и 

готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 
2016/2017 година. 

 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.23  
и чл.27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа  “за”,  0 “против”   и  1  “въздържал се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

       РЕШЕНИЕ           №  11  / 110 
 

1.  Общинският  съвет с. Крушари    приема информацията за състоянието на 
материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 
2016/2017 година 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/              

 
 
 

 

 

http://www.krushari.bg/
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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   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    

         ОТНОСНО: .Докладна записка относно обявяване на 26 октомври за 
Ден  на  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 11, от тях с 11  гласа „за”,  0 „против”  и 0  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

                                                РЕШЕНИЕ           №  11 / 111 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 7/54 от 2000 година на 
Общинския съвет. 

 
2.  Общинският съвет с. Крушари обявява 26 октомври за Ден на община 

Крушари.  В случаите, в които 26 октомври е работен ден, празникът се отбелязва 
всяка последна събота на м.октомври. 

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

 

 

http://www.krushari.bg/


 
 
 
 
 
 
 
 


