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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
          

       ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии 
за първото шестмесечие на 2016 година 

 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 6 и                

чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 18 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общ брой 
гласували 11, от тях с  11   гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  9 / 70 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за  дейността на Общинския 
съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016 година. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                                  
       ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото 

шестмесечие на 2016 година. 
 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал. 1 т.7 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           №  9 / 71 
 

1. Общинският съвет  с.Крушари  приема отчета за изпълнение решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 2016 година. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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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   №  9 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

     ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от 
председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 
2016 година. 

 

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

 

 
 

                  РЕШЕНИЕ           №  9 / 72 
 

          1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за извършените разходи за 
командировки от председателя на Общинския съвет за второто тримесечие 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   №  9 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
                 ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината  за второто тримесечие на 2016 година. 
 
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 11, от тях с  11  
гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, Общинският съвет прие  

 

 
 

       РЕШЕНИЕ           №  9  / 73 
 
 

1.Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за извършените разходи за 
командировки от кмета на общината за второто тримесечие на 2016 година. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         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   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    

         ОТНОСНО:Предложение относно изменение и допълнение на 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2016 година   

 
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 точка 2 от Наредба №8 на ОбС, с  поименно гласуване , общ брой 
гласували 11, от тях с 11 гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 
                                                РЕШЕНИЕ           №  9 / 74 
 

І. Общинският съвет с.Крушари  приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 
година: 

1. В Раздел ІІ, точка 3, точка 2 от таблицата се променя, както следва : 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парце
л 

Площ Данъчна 
оценка 

2 Масивна сграда(сватбен 
салон) със ЗП от 435 кв.м. и 
прилежащ терен от 5,000 дка 

2257/25.05.2016г
. 

ПИ 
№122130 

ЗП-
435м2 
Терен-
5000м
2 

14157,40 
лв. 

 

ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската 
собственост. 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
                                        П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                       ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                    ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    

    ОТНОСНО: Предложение относно продажба на масивна сграда с 
прилежащ терен, находящи се в поземлен имот №122130 по 
КВС на с.Северняк 

 
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  и заявление с вх.№ОС-12-3893 от 28.05.2015г. 
от Тансер Тасин Рюстем от с.Северняк, с  поименно гласуване , общ брой 
гласували 11, от тях с  11  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
    РЕШЕНИЕ           №  9 / 75 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба 
чрез публичен търг с тайно наддаване на масивна сграда със застроена площ от 
435 кв.м. с прилежащ терен от 5,000 дка, представляващ поземлен имот №122130 
с начин на трайно ползване-друга селскостопанска територия, Х и ІV категория по 
КВС на с.Северняк, актувани с акт за частна общинска собственост №2257 от 
25.05.2016г. 

2. Общинският съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 
14630.00 лв., 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 за имота от  
15000.00 лв. 

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/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /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   №  9 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                        

         ОТНОСНО: Предложение относно продажба на УПИ ХІІІ-общ. в кв.15 по 
плана на с.Полк.Дяково 

 
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  и заявление с вх.№РД-20-1856 от 01.04.2016г. 
от Ибрям Али Ибрям от с.Полк.Дяково, с  поименно гласуване , общ брой гласували 
11, от тях с  11  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
    РЕШЕНИЕ           №  9 / 76 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба 
чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот ХІІІ-общ. в 
кв.15 по плана на с.Полковник Дяково с площ от 1200 кв.м., актуван с акт за частна 
общинска собственост №2251 от 03.05.2016г. 

2. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 
3600.00 лв., 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 за имота от  
3600.00 лв. 

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/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
                 
                 ОТНОСНО: Предложение относно промяна начина на трайно ползване 

(НТП) на поземлени имоти в землището на с.Загорци.   
 

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.78а ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи и чл.6, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, с  поименно гласуване , общ брой гласували 11, от тях с  
10 гласа  “за”,  0 “против”  и  1  “въздържал се”, Общинският съвет прие 

             

    РЕШЕНИЕ           №  9 / 77 
 

1. Общинският съвет с.Крушари  дава предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „нива” на поземлени имоти, 
както следва: 

- Поземлен имот №000073 с площ от 2,896 дка по картата на възстановена 
собственост (КВС) на с.Загорци, ІІІ категория актуван с АОС №607 от 01.08.2006г.; 

- Поземлен имот №000075 с площ от 20,252 дка по картата на възстановена 
собственост (КВС) на с.Загорци, ІІІ категория актуван с АОС №608 от 01.08.2006г.; 

- Поземлен имот №000077 с площ от 28,298 дка по картата на възстановена 
собственост (КВС) на с.Загорци, ІІІ категория актуван с АОС №610 от 01.08.2006г.; 

2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното 
съгласие за промяна начина на трайно ползване на имотите  2 (две) години, 
считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

3. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие за промяна 
предназначението на поземлен имот №000073, поземлен имот №000075 и 
поземлен имот №000077 по картата на възстановена собственост (КВС) на 
с.Загорци от публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на 
трайно ползване на имотите. 

4. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите законови действия. 
                                                                                         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   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   

    ОТНОСНО: Предложение относно  удължаване срока на договор за 
отдаване под наем на урегулиран поземлен имот-частна 
общинска собственост №ОС-09-827 от 31.08.2011г. 

 
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.14 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 32 ал.6  от 
Наредба № 8 на ОбС и искане с вх.№ ОС-12-3367 от 29.06.2016г. от Ведат Кадиров 
Саидов от с. Северняк, с  поименно гласуване , общ брой гласували 11, от тях с  11 
гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

           

    РЕШЕНИЕ           №  9 / 78 
 

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие  да се удължи срока на 
договор за наем №ОС-09-827 от 31.08.2011г. за отдаване под наем на УПИ V с 
площ от  950 кв.м., УПИ VІ с площ  840 кв.м.  и УПИ VІІ с площ    750 кв.м. в кв.20 по 
плана на с.Северняк с 5 (пет) години, считано от 01.09.2016г. 

2. Общинския съвет  определя годишна наемна цена по договора от 88,90 лв. 
( 2,540 дка х 35,00 лв. на основание чл.78 ал.1 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари-
базисна наемна цена за дворни места в регулацията). 

3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс 
с наемателя. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

     ОТНОСНО:. Предложение относно даване на мандат и съгласуване на 
позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 
Добрич, насрочено за 16-ти август 2016 г. 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.15 и 
ал.2 и чл.27 ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 198е ал.3 и ал.5 от Закона за водите , с  поименно гласуване , 
общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие     
    РЕШЕНИЕ           №  9 / 79 
 

1. Общински съвет-Крушари дава мандат на Добри Стоянов Стефанов – 
Кмет на Община Крушари да представлява Община Крушари в Общото събрание 
на „Асоциация по ВиК“ в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД, гр. Добрич, насрочено на 16-ти август година от 10:00 ч. в Зала 
„Пресцентър“ на Областна администрация – Добрич и го упълномощава да гласува 
както следва: 

1.1. По първа точка от дневния ред  -  „за“. 
1.2. По втора точка от  дневния ред  -  „за“. 
1.3. По трета точка от дневния ред   -  „за“. 
2. Общинският съвет определя Видин Фиданов Каракашев–зам.кмет на 

община Крушари за представител на общината в Общото събрание на 
„Асоциацията по ВиК“, при невъзможност на Кмета на Община Крушари да участва 
лично в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК“, като го упълномощава да 
гласува „за“ приемане на посочените решения 
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            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
         ОТНОСНО: Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които 

работи 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           №  9 / 80 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема информацията за нивото на 
изпълнение на проектите, по които работи общината. 
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             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Общински план за 

развитие на социалните услуги на Община Крушари за 2016 
година. 

 
 

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

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  9 / 81 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема Общински план за развитие на 
социалните услуги на Община Крушари за 2016 година. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Общински план за 

развитие на социалните услуги на Община Крушари за 2017 
година. 

 

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

 
 
 

    РЕШЕНИЕ           №  9 / 82 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема Общински план за развитие на 
социалните услуги на Община Крушари за 2017 година. 
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            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                          ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
         ОТНОСНО: Докладна записка относно връщане за ново обсъждане и 

изменение на Решение № 7/66    от Протокол №7 от 30.06.2016г. 
на Общински съвет–Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.45 ал.9 
предл.ІІ-ро, чл. 21 ал.1 т. 23 и чл.27 ал.3  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 
от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, общ брой гласували 
11 , от тях с  11 гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет 
прие  
    РЕШЕНИЕ           №  9 / 83 
 

1. На основание чл.45, ал.9, предл.ІІ-ро  и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.8 от Закона за 
народната просвета и чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 
народната просвета, Общинския съвет с. Крушари  изменя свое Решение № №7/66 
по Протокол №7 от 30.06.16г. както следва: 

В т.1 текстът „считано от 01.09.2016 година.“ се изменя така “считано от 
01.08.2016 година.“ 
           В останалата си част Решение № 7/66 по Протокол №7 от 30.06.16г.  остава 
непроменено. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                            ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
      ОТНОСНО: Докладна записка  относно промяна на наименованието на СОУ 

„Христо Смирненски“ с.Крушари. 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21, ал.1, т.18 
и т.23 и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа  “за”,  0 “против”  и  0  
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  9 / 84 
 

1. Общинският съвет с. Крушар дава съгласие за промяна на 
наименованието на Средно общообразователно училище „Христо Смирненски“ 
с.Крушари в Средно училище „Христо Смирненски“ с.Крушари, след влизане в сила 
на Закона за предучилищното и училищното образование.  

2. Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари да извърши 
последващи действия, след влизане в сила на Закона за предучилищното и 
училищното образование. 
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                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                            ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
       ОТНОСНО: Докладна записка относно  промяна наименованието на общински 

целодневни детски градини. 
 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21, ал.1, т.18 
и т.23 и ал.2  и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.310, ал.5 и чл. 311 ал.2 т.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, общ брой гласували 11, от тях със 7  гласа  “за”,  0 
“против”  и  4  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  9 / 85 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за промяна на 
наименованието на Целодневна детска градина с. Крушари с филиали с. Лозенец, 
с. Коритен и с. Телериг  в Детска градина с. Крушари с филиали  с. Лозенец, с. 
Коритен и с. Телериг, считано от влизане в сила на Закона за предучилищното и 
училищно възпитание.  

2. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари да извърши 
последващите действия, след влизане в сила на Закона за предучилищното и 
училищното образование. 
 

 

 

 

                                                                                         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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                            ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
      ОТНОСНО: Предложение относно формиране на слети паралелки  в ОУ „Васил  

Левски“ с. Коритен за учебната 2016-2017 г. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.11, ал.1, т.1 и 
чл.11а, ал.1 от Наредба №7/ 29.12.2000 г. на МОН  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        №  9 / 86 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  разрешава формирането на слети 
паралелки за учебната 2016/2017 г. в ОУ „Васил Левски”   с. Коритен, както следва: 

 

І и IІ клас     - слята  с   8 ученици 
IІI и ІV клас  – слята  с   8 ученици 
V и VI клас   –слята  с 14 ученици  
VIІ- VIІІ клас - слята  с 10 ученици 
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                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                            ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
      ОТНОСНО: 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 СОУ „Христо 
Смирненски” с. Крушари за учебната 2016-2017 г. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.11, ал.1, т.2, 
ал.2 и ал.3 т.3 от Наредба №7/ 29.12.2000 г. на МОН  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           №  9 / 87 
 

1. Общинският 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 в клас за обезпечаване на учебния процес, извън определените по 
единни разходни стандарти за съответната дейност за учебната 2016/2017 г. в СОУ 
„Христо Смирненски” с. Крушари както следва: 

 

IIІб клас  - 14 ученици; 
Х клас     - 17 ученици; 
ХІ клас    - 10 ученици. 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                            ПО ТОЧКА  ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
      ОТНОСНО: 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 ученици от два класа в училищата– 
ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „Васил Левски” с. Телериг. 

  
След направените изказвания и предложения на основание чл.11, ал.1, т.3 и 

ал.2 от Наредба №7/ 29.12.2000 г. на МОН  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           №  9 / 88 
 

1. Общинският 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 ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец  и ОУ 
„Васил Левски” с. Телериг за учебната 2016/ 2017 година, както следва: 
 

ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец  - слети паралелки 
І - ІV клас       - 16 ученици 
ІІ - ІІІ клас      - 12 ученици 
V  - VІІІ клас  - 12 ученици 
VІ - VІІ клас   - 16 ученици 

          
ОУ „Васил Левски” с. Телериг – слети паралелки  
VІІ – VІІІ клас – 11 ученици 

 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
     ОТНОСНО: 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 по-малко от десет ученици от два класа в ОУ „Васил Левски” 
с. Телериг за учебната 2016-2017 година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл.11а, ал.1, ал.2 

и ал.3 от Наредба №7/ 29.12.2000 г. на МОН  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           №  9 / 89 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за  слети паралелки  от І до ХІІ клас  с по-малко от 10 ученика от два 
класа за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни 
стандарти за съответната дейност за учебната 2016/2017 година в ОУ „Васил 
Левски” с. Телериг както следва: 

 

I – ІV клас    - 4 ученици 
II- ІІІ клас     - 7 ученици  
V- VI клас    - 6 ученици 

 
 
 
                                                                                         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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
     ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне представител на Общински 

съвет Крушари  в Общинския съвет за намаляване на риска от 
бедствия 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 и ал.2 и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, общ 
брой гласували 11, от тях с 10 гласа  “за”,  0 “против”  и  1  “въздържал се”, 
Общинският съвет прие 
 

                                            РЕШЕНИЕ           №  9 / 90 
 

1. Общинският съвет с. Крушари определя за свой представител в 
Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия  общинския съветник Васко 
Балчев Балчев. 
 
                                                                                         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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.07.2016 г. 
                            ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
     ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне представител на Общински 

съвет Крушари  в Областния  съвет за намаляване на риска от 
бедствия. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 и ал.2 и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, общ 
брой гласували 11, от тях с 10 гласа  “за”,  0 “против”  и  1  “въздържал се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

                                            РЕШЕНИЕ           №  9 / 91 
 

1. Общинският съвет с. Крушари определя за свой представител в 
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия общинския съветник 
Радослав Добрев Йорданов. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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