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                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                         ОТНОСНО:Отчет относно дейността на Общински съвет-Крушари и 

неговите постоянни комисии за първото шестмесечие на 
2010 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, общ 
брой гласували 13, от тях с  13    гласа  “за”,   “против”  и    “въздържали се” няма, 
Общинският съвет  прие 

 
 
 

            РЕШЕНИЕ          8 / 76 
 
 

 1. Общинският съвет  приема  отчета за  дейността на Общински съвет-
Крушари и неговите постоянни комисии за първото шестмесечие на 2010 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   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за 

първото шестмесечие на 2010 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 13, от тях с  13    гласа  “за”,   “против”  и    “въздържали се” няма, 
Общинският съвет  прие 

 

                     РЕШЕНИЕ          8 / 77 
 
 
 1. Общинският съвет с. Крушари  приема  отчета  за изпълнение решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 2010 година. 
 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото 

шестмесечие на 2010 година. 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21  ал. 1 т. 6   и  
чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, с поименно  гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  13    гласа  
“за”,   “против”  и    “въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

 

                 РЕШЕНИЕ          8 / 78 
 
 1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета на община Крушари за първото шестмесечие на 2010 година. 
 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Докладна записка относно актуализация на бюджета на 

общината за 2010 година. 
 
 

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

чл. 27 ал. 4 и ал. 5  и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 12  от Закона за 

общинските бюджети и Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинските бюджети във връзка с разпоредбите на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2010 година и разпоредбите на Решение № 463 от 05.07.2010 г.,с 

поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  12 гласа  “за”, “против”  

няма и  1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 

 
            РЕШЕНИЕ          8 / 79 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема актуализирания бюджет на общината за 
2010 година,както следва: 

    ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА                        5124915 лева 
 
Приходи от държавни трансфери в размер на                                 3012800 лева 

 
Обща субсидия 2591300
Целева субсидия за капиталови разходи 23960
Преходен остатък от 2009 година 199155
Собствени приходи 10250



Трансфери от министерства и ведомства 188135
 3012800
  

Приходи за местни дейности 
В това число:  
Данъчни приходи 186100
Неданъчни приходи 359100
Обща изравнителна субсидия 436100
Капиталови разходи за общински пътища 113000
За зимно поддържане на пътищата 28800
Целева субсидия за капиталови разходи 48740
Преходен остатък от 2009 година  623432
Преходен остатък от 2009 г.вал.сметка 218
Трансфери от ведомства 316625
 2112115

 
ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                                       5124915 лева 
 
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи: 
В това число:за държавни дейности                                             3012800 лева 
                          За местни дейности                                                 2112115 лева  
 
2.Приема актуализирания бюджет на общината по разходната част в 
размер,разпределен по функции,а именно:                       
 

Функции държавни Местни  Всичко 
Общи държавни служби 498708 802112 1300820
Отбрана и сигурност 65700 6790 72490
Здравеопазване  29909  29909
Образование  1291072 266020 1557092
Социални дейности 1044703 120042 1164745
Жилищно строителство 544981 544981
Почивно дело,култура 82708 201670 284378
Икономически дейности 170500 170500
ВСИЧКО: 3012800 2112115 5124915

 
3.Приема разпределението на актуализирания бюджет за целева субсидия за 
капиталови разходи 
Основен ремонт                                                           113000 лева  
1.Ремонт общ.път Коритен –Абрит 
   Разклона/П.Дяково-Добрин/                                         61500 лева 
2.Ремонт общ.път Божурово-Лозенец 
   Северци                                                                         51500 лева 
Придобиване на ДМА                                                    72700 лева 
   Изработка на вентилационна система                          6170 лева  

        Изграждане на вертикален платформен  
  асансьор при ДДУИ                                                        17790 лева 
  Направа котелно и отоплителна инсталация на  
  ЦДГ Лозенец                                                                  41340 лева 
  Закупуване на компютри                                                 7400 лева 



Всичко целева субсидия за капиталови разходи 185700 лева  
 4. Общинския съвет възлага на кмета на общината: 
     4.1. Да определя конкретните права и отговорности на второстепенните 
разпоредители и обслужващите звена с бюджетни кредити 
     4.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарение и спонсорство,в съответствие с 
волята на дарителя. 
     4.3. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 
обема на общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата за 
заплати,осигурителни вноски,стипендии в частта на делегираните от държавата 
дейности. 
 5. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 
актуализирания общински бюджет по тримесечия и по месеци. 

 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 7/64 по 

Протокол № 7 от проведено заседание на Общинския 
съвет на 25.06.2010 година. 

 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 45  ал. 9 и ал. 
10   и  чл. 27 ал. 4  от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-11-01-44 от 07.07.2010 
година на Областния управител на област Добрич, общ брой гласували 13, от тях с  
13    гласа  “за”,   “против”  и    “въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

                                      
 
 

                                                  РЕШЕНИЕ          8 / 80 
 

 
1. Общинският съвет  отменя  Решение  № 7 / 64  по Протокол № 7 от  

25.06.2010 г. на Общинския съвет  с. Крушари. 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 7/64 по 

Протокол № 7 от проведено заседание на Общинския 
съвет на 25.06.2010 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8  и 
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 62 от Закона за енергетиката,чл. 8 от Закона за 
общинската собственост, чл. 9 и чл. 19 от Закона за задълженията и договорите,с 
поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и    
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие 
 
                 РЕШЕНИЕ          8 / 81 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62 от ЗЕ, чл.8 от ЗОС, чл.9 и чл.19 
от ЗЗД Общински съвет дава съгласие Кмета на Община Крушари да сключи 
предварителен договор за учредяване на възмездно и срочно право на строеж върху 
3 333 /три хиляди триста тридесет и три/ кв.м. от следния недвижим имот – частна 
общинска собственост / АОС №228/02.12.2002г., вписан в службата по вписвания под 
дв.вх.№ 8503 от 31.05.2006 г., им.партида № 7395, акт № 199, том V, дело № 4159/, 
находящ се в землището на с.Добрин, общ.Крушари, обл.Добрич, с обща площ от 
21.001дка., съставляващ имот № 019073, при граници  и съседи: имоти № 000055; № 
040001; № 040093; № 040029, № 040030, в полза на „КА ЕНЕРГИ” ООД ,ЕИК 
200473368, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. „Владислав 
Варненчик” №310, представлявано заедно от управителите Теодор Василев Бобичков 
и Велизар Георгиев Кириаков, за строителство на енергиен обект – 1 бр. 
ветрогенераторно съоръжение за производство на електрическа енергия, в едно с 
необходимите съоръжения и постройки за присъединяване към националната 
електрическа мрежа. 

2. Приема пазарната оценка на отстъпеното право на строеж, изготвена от 
Йорданка Бончева Тодорова – лицензиран оценител на недвижими имоти с лиценз № 
5057/01.11.1996г. на АП – гр.София и Сертификат за оценителска правоспособност 
рег.№ 100100596/14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Крушари да издаде заповед и да подпише 
предварителен договор съгласно посочените в т.1 условия. 



4. Възлага на Кмета на Община Крушари в 60 дневен срок от одобряване на 
инвестиционния проект за строителството на ветрогенераторното съоръжение, в 
съответствие с чл.180 от ЗУТ, във връзка с чл.62 от ЗЕ, да издаде заповед и да 
сключи окончателен договор за учредяване на право на строеж за изграждане на 
посочения в т.1 обект за срок от 25 /двадесет и пет/години  в полза на „КА ЕНЕРГИ” 
ООД ,ЕИК 200473368, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. 
„Владислав Варненчик” №310, представлявано заедно от управителите Теодор 
Василев Бобичков и Велизар Георгиев Кириаков; 

5. Промяната на статута на необходимата земя и одобряването на 
инвестиционния проект за строителството на ветрогенераторното съоръжение е за 
сметка на инвеститора „ КА ЕНЕРГИ” ООД, което да бъде извършено в срок не по-
дълъг от 36 месеца от подписване на предварителния договор, като при неспазване 
на този срок отпада задължението на Кмета на Община Крушари да подпише 
окончателен договор с „КА ЕНЕРГИ” ООД; 

6. Заплащането да бъде договорено при следните условия и срокове: 
„КА ЕНЕРГИ” ООД се задължава да заплати в полза на Община Крушари 

сумата от 126 874 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и четири/ 
лева за учредяване на право на строеж, платими както следва: 

А) „КА ЕНЕРГИ” ООД заплаща 374 /триста седемдесет и четири/ лева при 
подписване на предварителния договор; 

Б) „КА ЕНЕРГИ” ООД ежегодно заплаща по 500 /петстотин/ лева, считано от 
подписването на предварителния договор до изтичане на максимално уговорения 36 
месечен срок по т.5; 

В) При подписване на окончателния договор „КА ЕНЕРГИ” ООД заплаща 5000 
/пет хиляди/ лева, като се задължава да заплаща ежегодно по 5000 /пет хиляди/ лева 
или тяхната равностойност в евро за целия срок на договора за учредяване на право 
на строеж. 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 7/66 по 

Протокол № 7 от проведено заседание на Общинския 
съвет на 25.06.2010 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 45  ал. 9 и ал. 
10   и  чл. 27 ал. 4  от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-11-01-43 от 07.07.2010 
година на Областния управител на област Добрич, общ брой гласували 13, от тях с  
13    гласа  “за”,   “против”  и    “въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 
 
           РЕШЕНИЕ          8 / 82 
 

1. Общинският съвет отменя Решение  № 7 / 66  по Протокол № 7 от  
25.06.2010 г. на Общинският съвет  с. Крушари. 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 7/66 по 

Протокол № 7 от проведено заседание на Общинския 
съвет на 25.06.2010 година. 

 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8  и 
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 62 от Закона за енергетиката,чл. 8 от Закона за 
общинската собственост, чл. 9 и чл. 19 от Закона за задълженията и договорите,с 
поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа “за”, “против” и    
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие 
 
                                                   РЕШЕНИЕ          8 / 83 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62 от ЗЕ, чл.8 от ЗОС, чл.9 и чл.19 
от ЗЗД Общински съвет дава съгласие Кмета на Община Крушари да сключи 
предварителен договор за учредяване на възмездно и срочно право на строеж върху 
2 325 /две хиляди триста двадесет и пет/ кв.м. от следния недвижим имот – частна 
общинска собственост / АОС №251/03.01.2003г., вписан в службата по вписвания под 
дв.вх.№ 7756 от 15.05.2006 г., им.партида № 6556, акт № 108, том ІV, дело № 3602/, 
находящ се в землището на с.Загорци, общ.Крушари, обл.Добрич, с обща площ от 
100.018дка., съставляващ имот № 040031, при граници и съседни имоти: № 000055; 
№ 040001; № 04002; № 040029; №040030, в полза на „КА ЕНЕРГИ” ООД ,ЕИК 
200473368, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. „Владислав 
Варненчик” №310, представлявано заедно от управителите Теодор Василев Бобичков 
и Велизар Георгиев Кириаков, за строителство на енергиен обект – 1 бр. 
ветрогенераторно съоръжение за производство на електрическа енергия, в едно с 
необходимите съоръжения и постройки за присъединяване към националната 
електрическа мрежа. 

2. Приема пазарната оценка на отстъпеното право на строеж, изготвена от 
Йорданка Бончева Тодорова – лицензиран оценител на недвижими имоти с лиценз № 
5057/01.11.1996г. на АП – гр.София и Сертификат за оценителска правоспособност 
рег.№ 100100596/14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители. 



3. Възлага на Кметана Община Крушари да издаде заповед и да подпише 
предварителен договор съгласно посочените в т.1 условия. 

4. Възлага на Кмета на Община Крушари в 60 дневен срок от одобряване на 
инвестиционния проект за строителството на ветрогенераторното съоръжение, в 
съответствие с чл.180 от ЗУТ, във връзка с чл.62 от ЗЕ, да издаде заповед и да 
сключи окончателен договор за учредяване на право на строеж за изграждане на 
посочения в т.1 обект за срок от 25 /двадесет и пет/години  в полза на „КА ЕНЕРГИ” 
ООД ,ЕИК 200473368, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. 
„Владислав Варненчик” №310, представлявано заедно от управителите Теодор 
Василев Бобичков и Велизар Георгиев Кириаков; 

5. Промяната на статута на необходимата земя и одобряването на 
инвестиционния проект за строителството на ветрогенераторното съоръжение е за 
сметка на инвеститора „ КА ЕНЕРГИ” ООД, което да бъде извършено в срок не по-
дълъг от 36 месеца от подписване на предварителния договор, като при неспазване 
на този срок отпада задължението на Кмета на Община Крушари да подпише 
окончателен договор с „КА ЕНЕРГИ” ООД; 

6. Заплащането да бъде договорено при следните условия и срокове: 
„КА ЕНЕРГИ” ООД се задължава да заплати в полза на Община Крушари 

сумата от 126 844 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и четири/ 
лева за учредяване на право на строеж, платими както следва: 

А) „КА ЕНЕРГИ” ООД заплаща 344 /триста четиридесет и четири/ лева при 
подписване на предварителния договор; 

Б) „КА ЕНЕРГИ” ООД ежегодно заплаща по 500 /петстотин/ лева, считано от 
подписването на предварителния договор до изтичане на максимално уговорения 36 
месечен срок по т.5; 

В) При подписване на окончателния договор „КА ЕНЕРГИ” ООД заплаща 5000 
/пет хиляди/ лева, като се задължава да заплаща ежегодно по 5000 /пет хиляди/ лева 
или тяхната равностойност в евро за целия срок на договора за учредяване на право 
на строеж. 

 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Информация относно управлението, стопанисването и 

разпореждането с Общинския поземлен фонд. 
 
 

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

 
 

           РЕШЕНИЕ          8 / 84 
 
 1. Общинският съвет  с. Крушари приема   информацията относно 
управлението, стопанисването и разпореждането с Общинския поземлен фонд. 
 
 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на предназначението  

от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост на имот-кметство с. Северци.                                             

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 8  и  

чл. 27 ал. 4 и ал. 5   от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 3 
ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС във връзка с Решение № 6/49 от 25.05.2010 г. на ОбС, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
          РЕШЕНИЕ          8 / 85 
 

 1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се промени 
предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост 
на имот  - кметство с.Северци, представляващо масивна сграда състояща се от две 
стаи с обща площ от 49,80 кв.м., находяща се в кв.10 парцел Х по плана на 
с.Северци, актувано с Акт за общинска собственост №58 от 04.01.2000г. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия, 
съгласно разпоредбите на ЗОС. 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
                        ОТНОСНО: Докладна записка относно постъпило инвестиционно 

намерение от „Вековни български ценности” ООД – гр. 
Добрич за изграждане на цех за бутилиране на изворна 
вода и безалкохолни напитки. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 8  и  

чл. 27   ал. 5  от ЗМСМА,чл. 25 ал. 1 ал. 3 ал. 4 и ал. 5  от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл. 8 от Закона за общинската собственост и във 
връзка  с чл. 545 ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт 
и местното самоуправление, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 
12  гласа  “за”,   “против”  няма  и  1 “въздържал се”  , Общинският съвет  прие 

 
 

            РЕШЕНИЕ          8 / 86 
 
1. Общинският съвет с. Крушари дава ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за 

промяна на предназначението на поземлен имот /ПИ/ с № 058003 по картата на 
възстановена собственост /КВС/ с. Абрит, община Крушари, област Добрич с площ 
4.500 дка, с начин на трайно ползване/НТП/- пасище,мера, категория – VІ, актуван с 
АОС № 1039 от 15.06.2010г. /за изграждане на цех за бутилиране на изворна вода и 
безалкохолни напитки/ и поземлен имот /ПИ/ с № 000072 по картата за възстановена 
собственост /КВС/ с. Абрит,община Крушари, област Добрич, с площ 0.108 дка  начин 
на трайно ползване/НТП/ -  пасище,мера, категория – VІ, актуван с АОС № 1041 от 
15.06.2010г. /за учредяване на санитарно-охранителна зона/, от „публична” общинска 
собственост в „частна” общинска собственост, с цел реализиране на инвестиционните 
намерения на „ВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ЦЕННОСТИ „ ООД. 

 
2. На основание чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ, определя срок на валидност на 

предварителното съгласие за промяна на предназначението на същите имоти 2 (две) 
години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

 
3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на общината да извърши всички последващи 

законови действия, произтичащи от  настоящото решение. 



                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО:Отчет за разходваните средства за командировки от 

Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината за 
периода  от 01.04.2010 до 30.06.2010 година. 

 
 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в 
страната, общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,   “против”  и   “въздържали 
се” няма , Общинският съвет  прие 
 
 
         РЕШЕНИЕ          8 / 87 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за разходваните средства за 
командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината за периода  
от 01.04.2010 до 30.06.2010 година. 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                      ПО ТОЧКА   ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Докладна записка относно Предоставяне на временен 

безлихвен заем за нуждите на проект по Оперативна 
програма „Регионално развитие”. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и   
чл. 27 ал.4 и ал. 5  от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 
13  гласа  “за”,   “против”  и   “въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 
 
             РЕШЕНИЕ          8 / 88 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие  сумата от 51 700 лева да бъде 
предоставена на проект „Споделяне на успешни европейски пректики в 
алтернативния туризъм – ключ към устойчиво регионално развитие в общините 
Крушари и Тервел”, реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, 
Приоритетна ос 4, Местно развитие и сътрудничество, операция 4.2 
„Междурегионално сътрудничество”, като временен безлихвен заем. 

2. Необходимият  финансов ресурс да бъде обезпечен от бюджета на община 
Крушари. 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                        ОТНОСНО: Предложение относно отпускане на еднократна финансова 

помощ на Татяна Радославова Мирчева от с. Крушари. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 6  и  
чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА,с поименно гласуване, общ брой гласували 13 , от тях с  
13   гласа  “за”,   “против”  и   “въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 89 
 

1. Общинският съвет  с. Крушари  дава съгласие да бъдат отпуснати 
700.00/седемстотин/ лева еднократна финансова помощ на Татяна Радославова 
Мирчева от с. Крушари. 

2. Средствата да се осигурят от издръжката на дейност „Общинска 
администрация”, параграф 4214 „Обезщетения и помощи по решение на Общински 
съвет”. 
 
 
 
                                                                                                                     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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 

 
 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба за 

управление на общинските пътища на територията на 
община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 2  и  чл. 
27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 23 от Закона за пътищата, общ брой гласували 
13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   “въздържали се” няма , Общинският съвет  
прие 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 90 
 
 
 1. Общинският съвет с. Крушари приема нова Наредба за управление на 
общинските пътища на територията на община Крушари. 
 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                            
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                  
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

 
 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган 

за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване 
на учебния процес при формиране на паралелки от I до XII 
клас с не по-малко от 10 ученика в клас в СОУ „Христо 
Смирненски” с. Крушари.  

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 
 
        РЕШЕНИЕ          8 / 91 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за паралелките от  І да ХІІ клас и слети  паралелки с не по-малко от 10 
ученика за обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни 
стандарти за съответната дейност, както следва:  

              
                                     СОУ „Хр. Смирненски” с. Крушари 
                                   VІ клас – две паралелки  по    17 ученика  
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                            
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                  
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 



 
 
 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
                  E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg 
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                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                        ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган 

за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване 
на учебния процес при формиране на паралелки от I до XII 
клас с не по-малко от 10 ученика в клас в СОУ „Христо 
Смирненски” с. Крушари.  

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 
 
        РЕШЕНИЕ          8 / 92 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за паралелките от  І да ХІІ клас и слети  паралелки с не по-малко от 10 
ученика за обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни 
стандарти за съответната дейност, както следва:  

 
                                 СОУ „Хр. Смирненски” с. Крушари 
                              ХІ клас – една паралелка със 17 ученика 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

 
 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА 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 I до VIII клас с не по-малко от 10 ученика в клас в 
училищата ОУ „В.Левски”  с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 93 
 

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 ученика за 
обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти 
за съответната дейност, както следва: 

 
                            ОУ „В. Левски” с. Коритен – слети паралелки 
                                               І – ІІІ   клас – 13  ученика 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                            
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                  
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

 
 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА 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 I до VIII клас с не по-малко от 10 ученика в клас в 
училищата ОУ „В.Левски”  с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 94 
 

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 ученика за 
обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти 
за съответната дейност, както следва: 

 
                            ОУ „В. Левски” с. Коритен – слети паралелки 
                                               ІІ – ІV   клас – 12 ученика 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

 
 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА 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 I до VIII клас с не по-малко от 10 ученика в клас в 
училищата ОУ „В.Левски”  с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 95 
 

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 ученика за 
обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти 
за съответната дейност, както следва: 

 
                            ОУ „В. Левски” с. Коритен – слети паралелки 
                                          V – VІІ  клас – 13 ученика 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 



                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

 
 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА 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 I до VIII клас с не по-малко от 10 ученика в клас в 
училищата ОУ „В.Левски”  с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 96 
 

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 ученика за 
обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти 
за съответната дейност, както следва: 

 
                            ОУ „В. Левски” с. Коритен – слети паралелки 
                                                VІ – VІІІ клас –15  ученика 
 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 



 
 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
                  E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg 
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА 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 I до VIII клас с не по-малко от 10 ученика в клас в 
училищата ОУ „В.Левски”  с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 97 
 

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 ученика за 
обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти 
за съответната дейност, както следва: 
 
                                   ОУ „О.Паисий ” с Лозенец – слети паралелки 
                                                  ІІ –   ІІІ клас – 11 ученика 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА 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 I до VIII клас с не по-малко от 10 ученика в клас в 
училищата ОУ „В.Левски”  с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 98 
 

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 ученика за 
обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти 
за съответната дейност, както следва: 
 
                              ОУ „О.Паисий ” с Лозенец – слети паралелки 
                                              VІ – VІІ клас – 16 ученика 
 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА 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 I до VIII клас с не по-малко от 10 ученика в клас в 
училищата ОУ „В.Левски”  с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 99 
 

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 ученика за 
обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти 
за съответната дейност, както следва: 
 
                              ОУ „В. Левски” с. Телериг – слети паралелки 
                                                І – ІV   клас – 10 ученика 
 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

 
 
  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА 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 I до VIII клас с не по-малко от 10 ученика в клас в 
училищата ОУ „В.Левски”  с. Коритен, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 
7/2000 на  МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   
“въздържали се” няма , Общинският съвет  прие 

 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 100 
 

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 ученика за 
обезпечаване на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти 
за съответната дейност, както следва: 
 
 
                            ОУ „В. Левски” с. Телериг – слети паралелки 
                                             VІІ – VІІІ клас – 12 ученика 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2010 г. 
                                            ПО ТОЧКА   ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 

     ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за 
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес при формиране на слята паралелка от I до XІІ 
клас с  по-малко от 10 ученика в клас в  ОУ „В.Левски” с. 
Телериг.  

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и  
чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11а  ал. 1  и  ал. 3  от Наредба № 7/2000 на  
МОМН, общ брой гласували 13 , от тях с  13   гласа  “за”,   “против”  и   “въздържали 
се” няма , Общинският съвет  прие 
 
 
            РЕШЕНИЕ          8 / 101 
 

1. Общинският съвет с. Крушари   дава съгласие   да се осигурят допълнителни 
средства за паралелките от  І да ХІІ клас с  по-малко от 10 ученика за обезпечаване 
на учебния процес извън определените от единни разходни стандарти за съответната 
дейност  в  ОУ „В. Левски” с. Телериг -  ІІ и ІІІ клас – 8  ученика.  
 
 
 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 


