
 
                                                                     
                             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   №  10 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г.                         
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за дейността на 

Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от  
06.11.2019г. до 30.06.2020г. 

 
 

След направените изказвания и предложения  с явно  гласуване, общ брой 
гласували 12 , от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
 

                                               РЕШЕНИЕ  №  10 / 96  
 

На основание  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за 

дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от   

06.11.2019 г. до  30.06. 2020 г. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
        ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба № 11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Крушари. 

 
След направените изказвания и предложения  с явно поименно  

гласуване,общ брой гласували 12 , от тях с 10  гласа  “за”,  0  “против”   и  2  
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ  № 10 / 97 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с чл.11, ал.3 от Закона за 
нормативните актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК, Общински съвет с. Крушари  
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Крушари, както следва: 

 
§1. Член 23 се изменя така: 
 „ Чл. 23. (1). Лице, ползващо услугите на Домашен социален патронаж (ДСП), 
заплаща месечна такса в размер на 30 лв.; 
(2) Таксата на едно лице включва месечните разходи за храна (при среднодневен 
уклад от 1.56 лв. за храноден). Разходите за заплати и осигуровки на персонала, 
перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, като 
и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, 
канализация и битови отпадъци се поемат от Общинския бюджет. 
(3) С предимство ползват услугите на ДСП ветераните от войните, които заплащат 
50% от таксата по ал. 1; 
(4) Такса се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се 
изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугите на 
патронажа за съответния месец. 
(5) Таксите за ДСП се начисляват и събират от длъжностните лица от Звено „ 
Местни данъци и такси“ от общинска администрация и/или от определени лица със 
Заповед на кмета на община Крушари. Таксите се внасят в общинския бюджет до 
25-то число на следващия месеца.“ 
§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й. 

                                                   
                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
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4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                               
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                                                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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.bg; site: www.krushari.bg                      

 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  10 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за 

първото шестмесечие на 2020 година. 
 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”  и 0   “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 98 
 

На основание чл. 44 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема  отчета за 
изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2020 
година. 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
  
                                   

          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за касово 
изпълнение на бюджета на Община Крушари за първото 
шестмесечие на 2020 година. 

 
                        

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 10 гласа  “за”,   2 “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 99 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за касовото 
изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2020 година. 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  против                                                             
12.Радослав  Йорданов             -  против 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 

             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   №  10 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
           ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на мандат и определяне 

на представител за представляване на Община Крушари на 
извънредното заседанието на  Общото събрание на 
Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от 
„В и К Добрич“  АД   гр. Добрич, което ще се проведе  на 
11.08.2020 година. 

                                                                                     
След направените изказвания и предложения  с явно  поименно гласуване  

гласуване, общ брой гласували  12, от тях с 12 гласа  “за”,  0  “против”   и  0 
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
 

                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 /100 
        

На основание  чл.21 ал.1 т.15 и ал. 2 от Закона за местното  самоуправление 
и местната администрация,  чл.198е ал. 3 и  ал.5 от Закона за водите, Постоянната 
комисия предлага: 
                 

1. Общински съвет с.Крушари да даде мандат на  Илхан  Юсеин Мюстеджеб–
кмет на Община Крушари да представлява Община Крушари в извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, 
обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено на 11.08.2019 година от 
10:00 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич, като го 
упълномощава: 
 

1.1. По първа точка от дневния ред  - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари; 

1.2. По точка втора от дневния  ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари; 

2. Да определи Димитър Маринов Костадинов–зам.кмет ФБ 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 извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като го упълномощава: 
 

1.1. По първа точка от дневния ред  - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари; 
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1.2. По точка втора от дневния  ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари; 

 
 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  за 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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.bg; site: www.krushari.bg                      

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  10 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
           ОТНОСНО:Отчет за разходваните средства на командировки от 

Председателя на Общински съвет Крушари за периода от 
01.04.2020г. до 30.06.2020 година. 

 
                         

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0  “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 101 
        
          Общински съвет с. Крушари на основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната приема отчета за разходваните средства за 
командировки от Председателя на Общинския съвет Крушари за периода от 
01.04.2020г. до 30.06.2020 г. 
 

                                                  

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
        ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства на командировки от Кмета на  

Община Крушари за периода от 01.04.2020г. до 30.06.2020 
година. 

                     
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 102 
        
          Общински съвет с. Крушари на основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната   приема отчета за разходваните средства за 
командировки от Кмета на Община Крушари  за периода от 01.04.2020г. до 
30.06.2020 г. 
 

 

 

 

 

 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
         
          ОТНОСНО: Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които 

работи общината. 

                     
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 11  гласа  “за”,   0 “против”   и  1  “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 103 
        

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията  за нивото на изпълнение на проектите, по които 
работи община Крушари. 

 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешение на финансиращия  
орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  
обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  
стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  
паралелки  от  I  до  XII  клас, с  не по-малко  от  десет  
ученици  в  клас  в  СУ „Христо  Смирненски“ , с. Крушари. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 104 

        
На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,  ал. 2  от  ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 

68, ал. 1,  т.2, ал.2 и ал.8 от Наредбата  за  финансиране  на  институциите  в 
системата на предучилищното и училищното  образование  от  05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес  извън осигурените  по стандарта за 
съответната дейност,  при  сформиране на  паралелки  от  I  до  XII  клас,  с  не  по-
малко  от  десет  ученици  в  СУ „Христо Смирненски“, с. Крушари, както следва: 

- паралелка  в  І  клас     -  13 ученици;                             
- паралелка  в  X  клас   -  13 ученици;             

 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешение на финансиращия  

орган  за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  
обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  
стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  
паралелка  с  по-малко  от  десет  ученици  от  клас  в  СУ 
„Христо  Смирненски“ с. Крушари. 

                    
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 105 
        

На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,  ал. 2  от   ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 
69, ал 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата  за  финансиране  на  институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН, Общински 
съвет с.Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извъносигурените по стандарта за съответната 
дейност,  при  сформиране  на   паралелка   с  по-малко   от  десет ученици  в   СУ“ 
Христо  Смирненски“ , с. Крушари,  както следва: 

 

 -  паралелка  XII  клас  -  7 ученици      
 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешение на финансиращия  

орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  
обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  
стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  
паралелки  с не по-малко  от  десет  ученици  от двата  
класа  в  ОУ „Отец  Паисий“  с. Лозенец, община   Крушари. 

                         
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 106 
        

На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,  ал. 2  от  ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 
68,      ал 1,  т. 3, ал. 2 и ал. 6. от Наредбата  за  финансиране  на  институциите  в 
системата на предучилищното и училищното  образование  от  05.10.2017г. на 
МОН,Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес извън осигурените  по стандарта за 
съответната дейност,  при  сформиране на  паралелки  с  не по-малко  от десет  
ученици  от два  класа в ОУ „Отец Паисий“  с. Лозенец, общ. Крушари, както 
следва: 
 

- паралелка  І и  ІV      клас –  слята  - 13 ученици;                             
- паралелка  II и   ІІІ   клас –  слята -  13 ученици             
- паралелка  VІ и VІI   клас –  слята -  11 ученици   
    

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешение на финансиращия  

орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  
обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  
стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  
паралелка  с  по-малко  от  десет  ученици  от  клас  в  ОУ 
„Отец  Паисий“  с.  Лозенец, община   Крушари. 

 
                          

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 107 
 

На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,  ал. 2  от   ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 
69, ал 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата  за  финансиране  на  институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН, Общински 
съвет с.Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната 
дейност,  при формиране  на   паралелка   с  по-малко от десет ученици  в   ОУ  
„Отец Паисий“  с. Лозенец, общ. Крушари, както следва:         
                               -  паралелка  V  клас  -  7 ученици     
 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешение на Общински съвет–

Крушари, за функциониране на маломерни  паралелки  в  
ОУ „Васил Левски“  с. Коритен, община  Крушари. 

 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 108 

 

На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,   от  ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 68,     
ал.1, т.1, от Наредбата  за  финансиране  на  институциите в системата на 
предучилищното и училищното  образование  от  05.10.2017г. на МОН,  Общински 
съвет с.Крушари  дава съгласие  за  функционирането  на  маломерни   и  слети  
паралелки  в  ОУ „Васил  Левски“, с. Коритен, община  Крушари, както  следва : 
 

                              -  паралелка  І - ІІ  клас    -    слята -   8 ученици                             
           -  паралелка  ІІІ - ІV клас  -    слята - 10 ученици             

                              -  паралелка  V - VІ  клас  -    слята -   8 ученици      
                              -  паралелка  VІІ  клас                      -  4 ученици 

 

 
 
 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно дейността  на  читалищата  в  

изпълнение  на  Годишната  програма  за развитие на  
читалищната дейност  в  община  Крушари  за  2019г. 

 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 109 

 

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка  с  чл. 26а, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет с.Крушари приема  
доклада  за  дейността  на  народните читалища  в  изпълнение  на програмата за 
развитие на читалищната дейност в Община  Крушари за  2019г.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.07.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО:  Предложение относно Неизпълнение разпоредбата на чл.15 

от Вътрешните правила за организацията и реда за 
проверка на декларации и за установяване на конфликт на 
интереси в Общински съвет Крушари. 

 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 8  гласа  “за”,   4 “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 110 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.1  от ЗМСМА и чл.40, ал.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет с.Крушари, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Крушари 
извършва следните промени в състава на ПК по конфликт на интереси - 
освобождава Радослав Йорданов като член на ПК по предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси по чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ  в Общински 
съвет-Крушари.  

 
 

 

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