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                         О     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ                  

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

 
 

 
                                      С П Р А В К А 
 
с решения от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари по  
 

                                ПРОТОКОЛ   № 9/ 27.07.2017 г. 
 

ОТНОСНО: 1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №11 за  определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Крушари. 
 

                         Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21, ал.1, т.23 и 
ал.2 и чл. 27 ал.3  от ЗМСМА, чл.77 от АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.8, ал.1 от 
ЗМДТ, чл.175, ал.2, т.6 от ЗВМД и чл.123, ал.3 и чл.127 от ЗМДТ, общ брой гласували 
12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

               РЕШЕНИЕ           №  9 / 75 
 

1.Общински съвет-Крушари приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Крушари, както следва: 

§1. В чл.4 се правят следните изменения: 

В ал.1, т.4 се отменя. 

§2.В чл.29 се правят следните изменения:  

В ал.2, т.6 се отменя. 

§3.В чл.35 се правят следните изменения:  

Ал.3 се отменя. 

§4.Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й. 
 

ОТНОСНО: 2. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Крушари. 
 

                         Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21  ал.2 и   чл. 27 
ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 82 ал.1 
от Закона за публичните финанси, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 
“против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 

             РЕШЕНИЕ           №  9 / 76 
 

1.  Общински съвет с. Крушари   приема  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
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местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Крушари, както следва: 

§ 1. В чл. 52 се правят следните изменения: 

              1.В ал. 1 думите „31 декември“ се заменят с „30 септември“. 

              2.В ал. 2 думите „31 декември“ се заменят с „30 септември“. 
 

ОТНОСНО: 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за първото 
шестмесечие на 2017 година. 

 

                         Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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  
във връзка с чл. 137 ал.2 от Закона за публичните финанси, с поименно гласуване, общ 
брой гласували  12, от тях с 12  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

                                                           РЕШЕНИЕ           №  9 / 77 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета, на  сметките за средства от Европейския съюз на община Крушари за 
първото шестмесечие на 2017 година. 

 
Поименно гласуване 

 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 4. Отчет за събраните приходи от местни данъци и такси за първото 
шестмесечие на 2017 година. 

 

                         Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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 11  гласа  “за”,  0 “против”  и  1  “въздържал се”, 
Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 78 
 

1. Общински  съвет с. Крушари приема отчета за събраните приходи от местни 
данъци и такси за първото шестмесечие на 2017 година. 
 

ОТНОСНО: 5. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото 
шестмесечие на 2017 година. 

                                                                                    

                         Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
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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           №  9  / 79 
 

1. Общински  съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 2017 година. 

 

ОТНОСНО: 6.Докладна записка относно изменение в Решение №7/70 от 
14.06.2017г. на Общински съвет с. Крушари. 

                                                                               

                        Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.8 ал.1 във връзка с чл. 64 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 136 ал.7 
от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  
гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 80 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема изменение в Решение №7/70 от 
14.06.2017 година, както следва: 

- Изключва имот  под №28 в списъка на с.Поручик Кърджиево, а именно: 

с. Пор.Кърджиево       

№ Имот № Площ  
Начин на 

тр.ползване Категория АОС №/дата 

Пазарна 
стойност 
на имота  
лева/дка 

Пазарна 
стойност 

на 
имота/лева 

Началн
а 

тръжна 
цена 

         

28 114197 3.608 др.сел.тер. ІV 1037/10.05.2010 1200 4330.00 4330.00 
     

2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 7. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на 
представител за представляване на Община Крушари на 
извънредното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по 
В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД  
гр. Добрич, което ще се проведе  на 31.07.2017 година от 14.00 
часа. 
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                        Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.15 и          
чл. 27 ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 198е ал.3 и ал.5 от Закона за водите, с поименно гласуване, общ брой гласували 
12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 81 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава мандат на Желка Стойкова Великова – 
Зам.кмет на Община Крушари да представлява Община Крушари в извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, 
обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено на 31.07.2017 година от  14:00 ч. 
в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич и я упълномощава  да 
гласува, както следва:  

1.1. По първа точка от дневния ред         -  „за“. 

2. Определя Юлия Пенева Стойкова–секретар на община Крушари за 
представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, при 
невъзможност на Зам.кмета на Община Крушари да участва лично в извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като я упълномощава да 
гласува, както следва:  

1.1. По първа точка от дневния ред         -  „за“. 
 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 8. Предложение относно  допълнение на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година   

                                                                              
                        Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 т.2  от 
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  
“за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 82 
 

           1. Общински съвет с. Крушари   приема  следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

 

1.В Раздел II точка 4 се добавя точка 11 

№ 
по 

Описание на 
имота 

АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 
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ред 

11 Детска 
градина 
с.Коритен 

1029/12.10.2009г. Кв.25, УПИ 
I, 
пл.№218 

Земя-3300 
кв.м. 
Сграда-235 
кв.м. 

11034,60 
лв. 

 

    ІІ. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 9. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление 
на недвижим имот-публична общинска собственост на Средно 
училище „Христо Смирненски” с.Крушари. 

                                                                             
                        Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.12 ал.1  и във връзка с чл. 18 ал.1 от Закона за общинската собственост и  и чл. 13 
ал.4   от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 
12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 83 
 

           1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се предостави на Средно 
училище „Христо Смирненски” с.Крушари безвъзмездно право на управление върху 
недвижим имот-публична общинска собственост с адрес с.Крушари, ул.»Христо 
Смирненски» №10а, представляващ поземлен имот с идентификатор 40097.501.389(по 
предходен план: номер 260, кв.56, парцел IX) с площ 23849 кв.м. по кадастралната 
карта на с.Крушари и построените в него сгради, както следва: 

- сграда с идентификатор 40097.501.389.1, предназначение: сграда за 
образование, брой етажи: 1, застроена площ: 296 кв.м., конструкция: массивна, 

- сграда с идентификатор 40097.501.389.2.1, предназначение: за спортна и 
развлекателна дейност, брой етажи: 1, застроена площ: 824 кв.м., в това число 29 
кв.м. топла връзка, конструкция: масивна, 

- сграда с идентификатор 40097.501.389.5, предназначение: сграда за 
образование, брой етажи: 3, застроена площ: 666 кв.м., конструкция: масивна, 

всички актувани с акт за публична общинска собственост №93/06.10.2000г. за 
срок от 10 (десет) години, считано от 28.08.2017г. 

2. Общинският съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
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Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 10. Предложение относно  предоставяне за безвъзмездно управление 
на недвижим имот –публична общинска собственост на Основно 
училище „Васил Левски” с.Коритен.  

                                                                             
                          Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.12 ал.1  и във връзка с чл. 18 ал.1 от Закона за общинската собственост и  и чл. 13 
ал.4   от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 
12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 84 
 

           1.  Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави на                                     
Основно училище „Васил Левски” с.Коритен безвъзмездно право на управление върху 
недвижим имот-публична общинска собственост с адрес с.Коритен, ул.»Втора» №2, 
представляващ дворно място с площ от 11800 кв.м., находящо се в кв.22, парцел 
отреден «За Училище» по плана на с.Коритен и построените в него сгради, както 
следва: 

- сграда със застроена площ 467 кв.м., предназначение: сграда за училище, 
брой етажи: 2, конструкция: масивна, 

- сграда със застроена площ 250 кв.м., предназначение: физкултурен салон, 
брой етажи: 1, конструкция: масивна, 

- сграда със застроена площ 42 кв.м., предназначение:котелно, брой етажи:1, 
конструкция:масивна,  

всички актувани с акт за публична общинска собственост №97/20.11.2000г. за 
срок от 10 (десет) години, считано от 27.07.2017г. 

 

2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 

 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 
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                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление 
на недвижим имот-публична общинска собственост на Основно 
училище „Отец Паисий” с.Лозенец.  

                                                                          
                          Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.12 ал.1  и във връзка с чл. 18 ал.1 от Закона за общинската собственост и  и чл. 13 
ал.4   от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 
12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 85 
 

           1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави на            
Основно училище „Отец Паисий” с.Лозенец безвъзмездно право на управление върху 
недвижим имот-публична общинска собственост с адрес с.Лозенец, ул.»Първа» №65, 
представляващ дворно място с площ от 8000 кв.м. и построената в него сграда със 
застроена площ 350 кв.м., предназначение: сграда за училище, брой етажи: 1, 
конструкция: масивна, находящи се в кв.6, парцел I с пл.№242 отреден „За Училище” 
по плана на с.Лозенец, актувани с акт за публична общинска собственост 
№357/11.11.2005г. за срок от 10 (десет) години, считано от 28.08.2017г. 

   2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 

 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 12. Предложение относно Предоставяне за безвъзмездно управление 
на недвижими имоти–публична общинска собственост на Детска 
градина с.Крушари.  

                                                                
                          Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.12 ал.1  и във връзка с чл. 18 ал.1 от Закона за общинската собственост и  и чл. 13 
ал.4   от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 
12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
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          РЕШЕНИЕ           №  9  / 86 
 

I. Общински съвет с.Крушари   дава  съгласие за прекратяване на  договор №ОС-
09-966/25.03.2013г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-
публична общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда 
състояща се от две спални, две занимални, методически кабинет, кухня, сервизни 
помещения, склад за хранителни продукти и склад за гориво с обща ЗП от 235 кв.м. и 
дворно място от 3300 кв.м., находящи се в кв.25 парцел І с пл.№218 по плана на 
с.Коритен, актувани с АОС №1029/12.10.2009г. на Детска градина с.Коритен, считано от 
28.08.2017г. 

II. Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се предоставят на Детска 
градина с.Крушари за безвъзмездно право на управление за срок от 10 (десет) години, 
считано от 28.08.2017г. следните имоти-публична общинска собственост: 

1. Двуетажна масивна сграда със застроена площ 330 кв.м., двуетажна масивна 
сграда със застроена площ 136 кв.м., едноетажна масивна сграда със застроена площ 
152 кв.м., топла връзка със застроена площ 60 кв.м. и дворно място от 6497 кв.м., 
находящи се в поземлен имот с идентификатор 40097.501.491 (номер по предходен 
план 261, кв.39, парцел I) по кадастралната карна на с.Крушари, актувани с АОС № 90 
от 11.09.2000г. 

2. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 235 кв.м. и дворно място от 
3300 кв.м., находящи се в кв.25, парцел І с пл.№218 по плана на с.Коритен, актувани с 
АОС №1029/12.10.2009г.  

3. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 486 кв.м. и дворно място от 
4300 кв.м., находящи се в кв.4, парцел I отреден «За Детска градина» по плана на 
с.Лозенец, актувани с АОС №88/11.09.2000г.  

4. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 395 кв.м. и дворно място от 
1300 кв.м., находящи се в кв.24, парцел ІV с пл.№500 по плана на с.Телериг, актувани с 
АОС №94/20.11.2000г.  

ІІІ.  Общинският съвет   възлага  на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 13. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление 
на недвижим имот-публична общинска собственост на Дом за 
стари хора „Света Петка” с.Добрин. 

                                                                
                          Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.12 ал.1  и във връзка с чл. 18 ал.1 от Закона за общинската собственост и  и чл. 13 
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ал.4   от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 
12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 87 
 

            1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се предостави на Дом за стари 
хора „Света Петка” с.Добрин безвъзмездно право на управление върху недвижим 
имот-публична общинска собственост с адрес с.Добрин, ул.»Седма» №8, 
представляващ дворно място с площ от 4915 кв.м. и построената в него двуетажна 
масивна сграда със застроена площ 510 кв.м., находящи се в кв.67, парцел IIІ с 
пл.№117 по плана на с.Добрин, актувани с акт за публична общинска собственост 
№1779/21.08.2012г. за срок от 10 (десет) години, считано от 28.08.2017г. 

 

2. Общинският  съвет   възлага  на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО:  14. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление 
на недвижим имот-публична общинска собственост на Народно 
читалище „Асен Златаров-1962” с.Лозенец.  

                                                       
                          Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.12 ал.1  и във връзка с чл. 18 ал.1 от Закона за общинската собственост и  и чл. 13 
ал.4   от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 
12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 88 
 

            1. Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се предостави на Народно 
читалище „Асен Златаров-1962” с.Лозенец безвъзмездно право на управление върху 
недвижим имот-публична общинска собственост с адрес с.Лозенец, ул.»Първа» №64, 
представляващ дворно място с площ 870 кв.м. и построените в него: двуетажна 
масивна сграда със застроена площ 510кв.м., едноетажна масивна сграда със 
застроена площ 50кв.м., едноетажна паянтова сграда със застроена площ 25кв.м., 
находящи се в парцел отреден „За Културен дом и парк” в кв.41 по плана на с.Лозенец, 
актувани с акт за публична общинска собственост №1032/23.10.2009г. за срок от 10 
(десет) години, считано от 01.09.2017г. 

2. Общинският съвет възлага  на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
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Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО:  15. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от 
Общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 
2017/2018 година. 

                                                       
                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.75 ал.1  и  чл. 79 ал.1   от Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 89 
 

1.Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се отдадат под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за 
стопанската 2017/2018 година, съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) години. 

 

2.  Общинският  съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да организира и 
проведе търга и сключи договор със спечелилите кандидати. 
 

 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 16. Предложение относно  допълнение на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година. 

                                                
                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
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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.8 ал.9 т.2  от Закона за общинската собственост и   във връзка с  чл. 6 ал.2 т.2    от 
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  
“за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
          РЕШЕНИЕ           №  9  / 90 
 

            І. Общински  съвет с.Крушари   приема следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

1.В Раздел II, точка 3 се добавя точка 9: 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

9 Поземлен имот с площ 
0,220 дка с НТП-нива, IV 
категория 

2404/16.06.2017г. №005039 0,220 
дка 

25,50 
лв. 

 
ІІ. Общинският съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да извърши 

необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 
ОТНОСНО: 17. Докладна записка отнсно  продажба на поземлен имот №005039 по 

КВС на с.Лозенец. 
                                            
                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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  във връзка с  чл. 43 ал.1 от 
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  
“за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
          РЕШЕНИЕ           №  9  / 91 
 

            1.  Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №005039 с площ от 0,220дка с 
начин на трайно ползване-нива, IV категория по КВС на с.Лозенец, актуван с акт за 
частна общинска собственост №2404/16.06.2017г. 

2. Общински  съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 405,00лв. 
(четиристотин и пет лева), изготвена от независим оценител със сертификат за 
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оценителска правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от  
450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева). 

 

3. Общинският съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да организира и 
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат. 

 
Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 18. Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне 
за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска 
собственост на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 
с.Крушари.  

                                            
                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.8 ал.1  и във връзка с чл. 12 ал.6 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           №  9  / 92 
          
            1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се прекрати договор №ОС-09-
372/28.08.2007г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-публична 
общинска собственост, представляващ дворно място с площ 3720 кв.м., ведно с 
двуетажна масивна сграда със ЗП 465,50 кв.м., едноетажна масивна сграда със ЗП 290 
кв.м., едноетажна масивна сграда със ЗП 135 кв.м., гараж и работилница със ЗП 60 
кв.м., находящи се в кв.4 парцел XII с пл.№43 по плана на с.Крушари, актувани с акт за 
публична общинска собственост №652/27.10.2006г. на Дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост с.Крушари, считано от 28.08.2017г. 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 

 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
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8. Петранка Янкова Кръстева            - за 
                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 19. Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне 
за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска 
собственост на Основно училище „Васил Левски” с.Телериг. 

                                           
                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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.8 ал.1  и във връзка с чл. 12 ал.6 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           №  9  / 93 
          
            1.  Общинския съвет с.Крушари  дава съгласие да се прекрати договор №ОС-09-
375/28.08.2007г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-публична 
общинска собственост, представляващ дворно място с площ 12450 кв.м., ведно с 
двуетажна масивна сграда със ЗП 723 кв.м. и двуетажна масивна сграда със ЗП 360 
кв.м., находящи се в кв.16 парцел с пл.№104 по плана на с.Телериг, актувани с акт за 
публична общинска собственост №96/20.11.2000г. на Основно училище „Васил Левски” 
с.Телериг, считано от 15.09.2017г. 

2. Общинският съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 

 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 
ОТНОСНО: 20. Предложение относно продажба на движима вещ, общинска 

собственост – специален автомобил „МАН ТГА 18.360“, двигател 
№5350542165V5Е1, рег. №ТХ7238ХС и контейнер предназначен за 
сметосъбиране и сметоизвозване с фабричен № SCK0120092521. 

                                    
                              Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 

 

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. 36  ал.1  и чл. 40 ал.1 и ал.3 от 
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  
“за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
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          РЕШЕНИЕ           №  9  / 94 
 
            1.  Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на специален автомобил  „МАН ТГА 18.360“, двигател 
№5350542165V5Е1, рег. №ТХ7238ХС и контейнер предназначен за сметосъбиране и 
сметоизвозване с фабричен № SCK0120092521 

2. Общинският съвет с. Крушари  приема пазарната оценка на специален 
автомобил  „МАН ТГА 18.360“, двигател №5350542165V5Е1, рег. №ТХ7238ХС от 
14500лв. и  на контейнер предназначен за сметосъбиране и сметоизвозване с 
фабричен № SCK0120092521 от 5100лв., изготвена от съдебен експерт – оценител на 
оборотни и дълготрайни активи със сертификат за правоспособност рег. №230-V от 
16.07.2001г. издаден от Национален експертно-образователен център и определя 
начална тръжна цена за специален автомобил  „МАН ТГА 18.360“, двигател 
№5350542165V5Е1, рег. №ТХ7238ХС от 14500лв. и  на контейнер предназначен за 
сметосъбиране и сметоизвозване с фабричен № SCK0120092521 от 5100лв. 

3. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира и 
проведе търга и  сключи договор със спечелилия кандидат. 
 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 
ОТНОСНО:  21. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя 

на Общинския съвет за периода  от 01.04.2017г. до 30.06.2017г. 
                                   
                            Докладва: Ил.мюстеджеб–председател на ОбС 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.8 ал.4  от 
Наредбата за командировките в страната 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           №  9  / 95 
 
            1.  Общински  съвет с.Крушари   приема отчета за извършените разходи за 
командировки от председателя на Общинския съвет за периода  от 01.04.2017г. до 
30.06.2017г. 
 

ОТНОСНО:  22.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект 
за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация 
/ПУП-ПР/ за част от кв.31 и кв.32 по плана на с. Полковник Дяково, 
община Крушари. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
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След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.11   и  
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 134 ал.1 т.1 и т. 2 от Закона за устройство на територията, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет прие        
          РЕШЕНИЕ           №  9  / 96 
 

1. Общински  съвет с. Крушари   дава съгласие да се изготви и процедира 
изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за част от кв.31 
и кв.32 по плана на с. Полковник Дяково, община Крушари. 

 

  2. Общинският съвет  възлага  на Кмета последващи по ЗУТ действия.  
 
ОТНОСНО:   23. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които 

работи общината. 
 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

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           №  9  / 97 
 

             1. Общински съвет с. Крушари  приема  информацията за нивото на 
изпълнение на проектите, по които работи общината. 
 
ОТНОСНО: 24. Предложение относно включване в списъка на средищните 

училища на СУ „Христо Смирненски” с. Крушари, общ. Крушари, 
обл. Добрич,  за учебната 2017/2018 г. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.2 и  чл.3 ал.1  от 
Постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване  в 
списъка на средищните детски градини  и училища  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           №  9  / 98 
 

1. Общински  съвет с. Крушари   предлага  на Министерството на образованието  
СУ „Христо Смирненски” с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включено в 
Списъка на средищните  училища за учебната 2017/ 2018 г. 

 

ОТНОСНО: 25.Предложение относно включване в списъка на защитените                      
училища на ОУ „Васил Левски” с. Коритен за учебната 2017/2018 г. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.2 ал.1 и ал.3 и чл. 
5 ал.1  от Постановление № 121 от 23.06.2017г. за приемане на критерии за 
определяне на защитените детски градини  и защитените училищаи условията и реда 
за тяхното допълнително финансиране  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  
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          РЕШЕНИЕ           №  9  / 99 
 

          1. Общински съвет с. Крушари   предага на Министерството на образованието  
ОУ „Васил Левски” с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включено в 
Списъка на защитени училища за учебната 2017/ 2018 г. 
 

ОТНОСНО: 26. Предложение относно включване в списъка на средищните 
училища на  ОУ „Васил Левски” с. Коритен, общ. Крушари, обл. 
Добрич,  за учебната 2017/2018 г. 

 

                           Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.2 и  чл.3 ал.1  от 
постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване  в 
списъка на средищните детски градини  и училища  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           №  9  / 100 
 

          1.  Общински съвет с. Крушари   предлага  на Министерството на образованието ,  
ОУ „Васил Левски” с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включено в 
Списъка на средищните  училища за учебната 2017/ 2018 г. 
 

ОТНОСНО:  27. Предложени еотносно включване в списъка на защитените детски 
градини  на изнесена група  в  с. Коритен   на детска градина                  
с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.2 ал.1 , ал.2 и  
ал.3 и чл. 5 ал.1  от Постановление № 121 от 23.06.2017г. за приемане на критерии за 
определяне на защитените детски градини  и защитените училищаи условията и реда 
за тяхното допълнително финансиране  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           №  9  / 101 
 

          1. Общински съвет с. Крушари   предлага на Министерството на образованието , 
изнесена група  с. Коритен на детска градина   с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, 
да бъде включена в Списъка на защитени детски градини за учебната 2017/ 2018 г. 
 

ОТНОСНО:  28. Предложение относно включване в списъка на средищните 
детски градини на изнесена група  в с. Коритен   на детска градина  
с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.1 и  чл.3 ал.1  от 
Постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване  в 
списъка на средищните детски градини  и училища  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           №  9  / 102 
 

          1.  Общински съвет с. Крушари   предлага на Министерството на образованието , 
изнесена група  с. Коритен на детска градина с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, 
да бъде включена в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017/ 2018 г. 



17 

 

 
 
 

ОТНОСНО:  29. Предложение относно включване в списъка на средищните 
детски градини на изнесена група  в с . Телериг   на детска градина  
с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.1 и  чл.3 ал.1  от 
Постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване  в 
списъка на средищните детски градини  и училища  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           №  9  / 103 
 

          1. Общински съвет с. Крушари   предлага на Министерството на образованието , 
изнесена група  с. Телериг на детска градина с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, 
да бъде включена в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017/ 2018 г. 
 

ОТНОСНО:  30.  Предложение относно включване в списъка на средищните 
детски градини на  детска градина  с. Крушари  в  за учебната 
2017/2018 г. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.1 и  чл.3 ал.1  от 
Постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване  в 
списъка на средищните детски градини  и училища  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           №  9  / 104 
 

          1.  Общински съвет с. Крушари   предлага на Министерството на образованието,  
детска градина с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включена в Списъка 
на средищните детски градини за учебната 2017/ 2018 г. 
 

ОТНОСНО: 31. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за 
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес при формиране на маломерни паралелки  от І до 
ХІІ клас, с не по-малко от 10 ученици в клас, в ОУ „Отец Писий“  
с. Лозенец и СУ „Христо Смирненски” с. Крушари за учебната 
2017-2018 г. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.11  ал.1 т.2 ал.2 и 
ал.3 т. 3 от Наредба № 7/2000г. на МОН  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           №  9  / 105 

 

          I. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за  маломерни паралелки  от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученици  за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените единни разходни стандарти за 
съответната дейност в училищата на общината  за учебната 2017/ 2018 г, както следва: 
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1.  ОУ „О. Паисий” с. Лозенец  
                V клас – 10 ученици  
         

2.  СУ „ Хр. Смирненски” с. Крушари 
                Х клас – 13 ученици 
                ХІ клас – 11 ученици 
 

ОТНОСНО: 32. Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за 
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес при формиране на слети паралелки от І до ХІІ  
клас, с не по-малко от десет ученика в клас в ОУ „Отец Паисий”              
с. Лозенец за учебната 2017-2018 година. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.11  ал.1 т.3 и  
ал.2 от Наредба № 7/2000г. на МОН  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           №  9  / 106 
 

          1.  Общински съвет с. Крушари   дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства  за   слети паралелки  от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученици от два  
класа  за обезпечаване на учебния процес, извън определените единни разходни 
стандарти за съответната дейност в училищата на общината  за учебната 2017/ 2018 г, 
както следва: 
        
                      ОУ „О. Паисий” с. Лозенец  - слети паралелки 
                                 І –    ІІ клас - 13 ученици 
                               ІІІ – ІV  клас – 12 ученици 
                               VІ – VІІ клас – 15 ученици 

 
 

ОТНОСНО: 33.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за 
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес при формиране на маломерни  паралелки  от І до 
ХІІ клас с по-малко от десет ученика в клас в СУ „Христо 
Смирненски” с. Крушари  за учебната 2017-2018 година. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.11а  ал.1   ал.2  и 
ал.3 от Наредба № 7/2000г. на МОН  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           №  9  / 107 

 

1.Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за  маломерни паралелки  от І до ХІІ клас с  по-малко от 10 ученици  за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените единни разходни стандарти за 
съответната дейност в училищата на общината  за учебната 2017/ 2018 г, както следва:     
         
                             СУ „ Хр. Смирненски” с. Крушари 
                                           ХІІ клас – 6 ученици 
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ОТНОСНО: 34. Докладна записка относно приемане на  Годишен план на 

дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и 
учениците в община Крушари за 2017 г. 

 

                            Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.12   и  
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 197 
от закона за предучилищното и училищно образование, общ брой гласували 12, от тях 
с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие   

 

          РЕШЕНИЕ           №  9  / 108 
 

              1.  Общински съвет с. Крушари приема  Годишен план на дейностите за 
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Крушари за 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:     /П/  
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