
  

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  14 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
          
 

       ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишен план за 
работата   на Общински съвет с.  Крушари  за 2017 година. 

 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45  ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с обшинската администрация  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           №  14 / 133 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  приема Годишен  план за работата  на 
Общински съвет с.  Крушари   за   2017 година. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                                  
              ОТНОСНО: Докладна записка относно  приемане на Календарен график за 

провеждане заседанията на Общински съвет с. Крушари през 
2017 година. 

 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 45  ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с обшинската администрация  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           №  14 / 134 
 
 

1. Общински съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане 
заседанията на Общинския съвет с. Крушари през 2017 година. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  14 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
                     ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на план-сметка за 

дейност „Чистота“ за 2017 година. 
 
 
След направените изказвания и предложения на основание  чл.21  ал.2  и чл. 

27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 66   ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 16 ал.1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Крушари, с поименно гласуване общ брой гласували  11, от 
тях с 11  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

                  РЕШЕНИЕ           №  14 / 135 
 

1. Общински съвет с. Крушари  одобрява   План-сметката за дейност 
“Чистота“през 2017 година, включваща необходимите разходи за: 

 

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

- отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците; 

- почистване на уличните платна,парковите и други територии от населените 
места,предназначени за обществено ползване. 

 
 
 
 

                                                                                         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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
                 ОТНОСНО: Предложение относно издаване на запис на заповед от 
Община Крушари в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по 
споразумение № РД50-153/21.10.2016г.  за изпълнение на Стратегия за водено от 
общностите местно развитие, сключено мужду Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-
КРУШАРИ“ и Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за ВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на  
Стратегия за ВОМР“ на мярка 19  „Водено от общностите  местно развитие“ от 
ПРСР 2014-2020г. 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал. 1, т. 
10 и  т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.7 и чл. 28, ал.1, т.5 и т.6 от Наредба №1 от 22 януари 2016 г. за 
условията и реда за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от ПРСР 2014–2020г. и споразумение за отпускане на финансова помощ 
№ РД 50-153/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за ВОМР“ за Проект „Стратегия за ВОМР на сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ - 
КРУШАРИ", сключен между Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ" и Управляващия 
орган на ПРСР за периода  2014-2020 г., с поименно гласуване,  общ брой 
гласували 11, от тях с 11  гласа  “за”,  0 “против”   и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 

 
 

       РЕШЕНИЕ           №  14  / 136 
 

1. Общински съвет с. Крушари   упълномощава кмета на общината Добри 
Стоянов Стефанов да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 93 500 лв. 
(деветдесет и три хиляди и петстотин) за обезпечаване на 22% от авансовото 
плащане по споразумение № РД 50-153 / 21.10.2016 г. за изпълнение на стратегия 
за ВОМР, сключено между Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ" и Управляващия 
орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за ВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г., за срок до 30 март 2024г. 

 

 

http://www.krushari.bg/


 
 
2. Общинският съвет  възлага на доц. Николай Георгиев Манев – 

изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари  да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № РД 50-
153/21.10.2016 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие". 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
                    ОТНОСНО: Докладна записка относно подпомагане  дейността на 

Сдружение „МИГ Тервел-Крушари“ с приходи от общински 
характер през 2017 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 във връзка с доклад от изпълнителния директор на Сдружение 
„МИГ Тервел-Крушари“, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11  
гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

                                                РЕШЕНИЕ           №  14 / 137 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие през бюджетната 2017 година  
да бъде подпомогната дейността на Сдружение  „МИГ Тервел-Крушари“ със 
средства в размер от 3 000 лева от местни приходи. 

 

2. Средствата по първа точка да бъдат осигурени  по бюджета на община 
Крушари и се предоставят на Сдружението под формата на субдисия за текуща 
дейност. 
 
 
                                                                                         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   №  14 
 
                                              ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
                      ОТНОСНО: Докладна записка относно разглеждане на върнато за 

ново обсъждане Решение № 13/130 по Протокол № 13 от 
проведено заседание на Общински съвет с. Крушари  на 
24.11.2016 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал.9  и 
чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед №  АдК-04-13 от 02.12.2016 г. на Областния управител на 
област Добрич, общ брой гласували 11, от тях с 11  гласа  “за”,  0 “против”   и  0 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  14 / 138 
 
 

             1.  Общински съвет с. Крушари  отменя  Решение №13/130  от Протокол № 
13 от проведено заседание на Общински съвет   с. Крушари на 24.11.2016 година. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         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   №  14 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                        
                  ОТНОСНО:  Приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност в община Крушари през 2017 година. 
 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 26а  ал.1  и 

ал.2 от Закона за народните читалища  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           №  14  / 139 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема Програма за развитие на 
читалищната дейност в община Крушари през 2017 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  14 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
  
                 
                 ОТНОСНО: Отчет  за дейността на Обществения съвет за социално 

подпомагане за 2016 година.                                                                                                                                                                                                                                                        
 

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

 
 

 

    РЕШЕНИЕ           №  14  / 140 
 

              1.  Общински  съвет с. Крушари   приема  отчета  за дейността на 
Обществения съвет за социално подпомагане за 2016 година.                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                                         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   №  14 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  15.12.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно участие на община Крушари като 
партньор по одобрен проект с код 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на 
историята” по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България“, 
приоритетна ос 2 „Зелен регион“ специфична цел 2.1 „Да се пребори устойчивото 
използване на природното и културно наследство“. 
 

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           №  14 / 141 

 1. Общински съвет - Крушари дава съгласие община Крушари да участва като 
партньор по одобрен проект с код 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на 
историята” по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България“, 
приоритетна ос 2 „Зелен регион“ специфична цел 2.1 „Да се пребори устойчивото 
използване на природното и културно наследство“.  

 2. Общински съвет – Крушари упълномощава Добри Стоянов Стефанов – кмет 
на Община Крушари да сключи договор за финансиране и споразумение за 
партньорство по проекта, както и всички необходими документи при изпълнението 
на проекта. 

 3. Общински съвет – Крушари дава съгласие в бюджета на Община Крушари 
за 2017г.:  

 - да бъдат предвидени финансови средства, равняващи се на 2 % от 
одобрения бюджет на проекта за Община Крушари.  

 - да се осигурят временно финансови средства за опериране по проекта, 
докато не бъдат възстановени от Програмата. 

- да се покрият всички разходи извън допустимите разходи, съответстващи 
на дейностите извършени от Община Крушари по време на изпълнението на 
проекта. 
 

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