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Община Крушари

20.02.2020 | Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с.
Крушари на 24.02.2020г.
На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на
Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване,
социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на
бежанци” на 24.02.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари, при
следния проект за

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Помощ в дома
и градината“ Крушари.
Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД
2. Докладна записка относно даване на съгласие за увеличаване капацитета на Центъра за
рехабилитация и социална интеграция Крушари.
Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД
3. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства пред Фонд
"Социална закрила" към МТСП с проектно предложение "Модернизация на съществеваща
материална база за предоставяне на социални услуги в Община Крушари" .
Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД
4. Докладна записка относно приемане отчета по изпълнението на Общинската програма за
закрила на детето за 2019г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.
Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД
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съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам
заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика,
селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 24.02.2020
г. от 14.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет с. Крушари за второто шестмесечие на
2019 година.
Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
2. Докладна записка относно продажба на УПИ XIIза ПДС в кв.31 по плана на с. Полк.Дяково.
Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
3. Докладна записка относно продажба на поземлени имоти № 65906.10.1 и № 65906.10.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северняк.
Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
4.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с.
крушари за 2020 година.
Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС

РАИМ РАИФ:/П/
Председател на ПК

На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам
заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски
програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване,
търговия, услуги и туризъм” на 24.02.2020 г. от 14.50 часа в заседателната зала на община
Крушари, при следния проект за
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите
по отпадъците в община Крушари за 2019 година.

Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
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2. Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Дългосрочната програма за използване
на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2019 година.
Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
3. Докладна записка относно премахване на опасни саморазрушаващи се сгради с
индентификатор №40097.501.717.1 Поликлиника по КК на с. Крушари, № 40097.501.566 УПК по
КК на с. Крушари и №40097.501.686.1 Административна сграда АПК по КК на с. Крушари
собственост на Община Крушари.
Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
4. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно
предложение „Подобряване на материално-техническата база на седемте читалища от община
Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване “ за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №
BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията прием
2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ –
КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проект „Подобряване на
материално-техническата база на седемте читалища от община Крушари чрез закупуване на
обзавеждане и оборудване “ с приоритетите на Общински план за развитие на Община
Крушари 2014-2020г.
Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
5. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно
предложение „Празник на гърнетата – Кулинарната академия на Добруджа“ за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН
2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в
територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проект „Празник на
гърнетата – Кулинарната академия на Добруджа“ с приоритетите на Общински план за
развитие на Община Крушари 2014-2020г.
Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
6. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно
предложение „Невидимите съкровища на Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №
BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията прием
2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ –
КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проект „Невидимите съкровища на
Добруджа“ с приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г.
Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
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