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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Приемане на  Програма за управление на община Крушари за 

мандат 2019-2023 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           №  1 / 1 
 

На основание чл.44 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет с. Крушари  приема  Програма за управление на 
община Крушари за мандат 2019-2023 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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО:  Докладна записка относно приемане 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 12  гласа  “за”,  0 “против”  и 0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 2 
 

На основание чл.21 ал.1 т.7 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 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. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 22, ал. 1 и ал. 2 думите „целодневни детски градини“ се заменят с „детски 
градини“ 
2. В чл. 22, ал. 6, т. 2 съкращението „ЦДГ“ се заменя с „ДГ“; 
 

§ 2. Създава се нов чл. 23 със следния текст: 
„ За периода на изпълнението на проекти, финансирани със средства на 
Европейския съюз или национални програми, от заплащане на месечна такса се 
освобождават деца, които са включени в изпълнението на проектите.“ 
 

§ 3. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т. 18 преди думите „удостоверение за завършен клас“ се добавя „дубликат на“ 
2. т. 21 отпада. 
 

§ 4. В чл. 34, ал. 3, т. 32 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Услуга с автобус отпада; 
2. Добавя се нова Услуга с багер - 50 лв./ час;  
3. Добавя се нова Услуга с товарен автомобил – 1,60 лв. / км.; 
4. Добавя се нова Услуга с лек автомобил- микробус – 1,30 лв./ км.   
 

§ 5. В чл. 34, ал. 3, т. 39 отпада. 
 

§ 6. В чл. 34, ал. 3 се прави следното допълнение: 
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1. Създава се нова т. 41 със следния текст: 
„Ползване на зала – приземен етаж в Народно читалище „Йордан Драгнев – 1894 с. 
Крушари-100.00лв. на ден.“, считано от 01.07.2019г. 
 

§ 7. В чл. 28, ал. 1 се правят следните допълнения: 
1. Създава се нова т. 17 със следния текст:  
„ Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние“ 
Обикновена услуга- 3 лв. 
Бърза услуга- 6 лв.“ 
 

§ 8. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава § 8 със 
следния текст: 

   „ §8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Крушари е приета с Решение …………… на Общински съвет Крушари и влиза в 
сила от датата на влизане в сила на Решението за приемането й, с изключение на 
чл. 34, ал. 3, т. 41 от Наредбата., който влиза в сила на 01.07.2020г.“ 

 
                                                                

 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление 

на общинската собственост за периода  2019-2023 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  № 1 / 3 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.8 от Закона за общинската собственост, 
Общински съвет с.Крушари  приема Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода  2019-2023 година. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на 

Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска 
собственост  на община Крушари за 2019 година. 

 
 

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

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  1 / 4  
 

На основание чл.21 ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл.5 ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет с. Крушари  приема 
отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–
общинска собственост  на община Крушари за 2019 година. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна програма за    

управление и разпореждане с имотите–общинска собственост за 
2020 година. 

 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 12, от тях с 9 гласа  “за”,  0  “против”   и   3  “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  1 / 5  
 

На основание чл.21 ал.1 т.8  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл.6 ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет с. Крушари  приема 
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–общинска 
собственост за 2020 година. 

 

 

 

 
 

                                                                                         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   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане  разпределението на 
преходния остатък от  2019 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  № 1 / 6 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари  приема разпределението на 
преходния остатък от 2019 година , в размер на 2453725 лева за:  
 

 Делегираните от държавата дейности                           318499 лева 

Дейност 239 Други дейности по вътрешната 
сигурност 

 
79382 

Дейност 437 Здравен кабинет в детски 
градини и училища  

 
6848 

Дейност 322 Неспециализирани училища  226247 

Дейност 759 Други дейности на културата  6022 

                                         ВСИЧКО 318499 

 
  Местни дейности                                                                 2135226 лева  

Дейност 122 Общинска администрация  813150 

Дейност 322 Неспециализирани училища 9600 

Дейност 311 Детски градини 66346 

Дейност 619 БКС,Жилищно строителство 82000 

Дейност 606 Изграждане и ремонт на улична 
мрежа от капиталови средства 

 
550000 

Дейност 832 Служби и дейности по 
поддържане на пътища  

614130 
 

  

                                    ВСИЧКО 2453725 лева  
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община 

Крушари за 2020 година. 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 8  гласа  “за”,  0  “против”  и  4  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 7 
        

На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл.84 ал.3 и ал.4 и 
чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 
година и ПМС № 381 от 30 декември 2019 година за изпълнение на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2020 година и Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет 
на община Крушари 

 
І. Общински съвет Крушари  приема бюджета на Община Крушари за 

2020 година, както следва: 
   1.1.По прихода в размер на                                                  7822597 лева  
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

3854887 лева 
 

  

Обща субсидия  3195728 

Преходен остатък от 2019 година  318499 

Собствени приходи  27160 

Капиталови разходи  313500 

1.1.2.Приходи за местни дейности  3967710 

В това число:  

Данъчни приходи  360300 

Неданъчни приходи  689800 

Трансфери за местни дейности  

-Обща изравнителна субсидия  576500 

За зимно поддържане и снегопочистване на 
общински  пътищата 

 
130000 

Целева субсидия за капиталови разходи 240000 

Преходен остатък от 2019 година 2135226 

За предоставени трансфери по управление 
на отпадъците  

 
-24930 
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За маломерни паралелки -31396 

За дофинансиране  -107790 

 
ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                              7822597 
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи: 
За делегирани държавни дейности в размер на                3994073 лева 

     от държавни трансфери  3195728 

     от местни приходи  27160 

    от преходен остатък 318499 

    от капиталови разходи  313500 

    от дофинансиране 139186 

 
За местни дейности в размер на                                              3828524 лева   

2.Приема бюджета на общината по разходната част в размер,разпределен 
по функции,а именно: 

 

Разпределени по функции Държавни 
дейности 

Общински 
дейности 

ВсичВсичко бюджет 
2020 година 

Общи държавни служби 671100 1483468 2154568 

Отбрана и сигурност  205066 14600 219666 

Образование  2530932 332496 2863428 

Здравеопазване  37168 60000 97168 

Социални дейности 397625 179320 576945 

Жилищно строителство   933860 933860 

Почивно дело,култура  152182 80650 232832 

Икономически дейности   744130 744130 

    

Всичко бюджет за 2020 година  3994073 3828524 7822597 

 
      3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи в размер на 553500 лева.  
 

 

 
 

  

 Ремонт на здравен участък с.Коритен  
 

 
60000 

 

Ремонт на сграда-алфатарски 
тип”Читалище”с.Северци  

 
 

110000 

Ремонт на сграда-алфатарски тип”Клуб на 
пенсионера” с.Ефрейтор Бакалово. 

 
 
 

70000 

Основен ремонт на покрив на СУ”Христо 
Смирненски” с.Крушари  

 
313500 

  
 

 

    3.2.Одобрява разпределението на целевите средства от преходен остатък  в 
размер на 395153 лева 
 
  ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ                                  1772584 ЛЕВА 
Приложение № 10 



 
4.Утвърждава разходите за заплати през 2020 година без 

училищата,които прилагат системата на делегираните бюджети. 
4.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите “Здравеопазване“ Социално осигуряване,подпомагане и грижи“, 
“Почивно дело, култура, религиозни дейности“/без читалищата/се определя от 
кмета на общината в рамките на средствата,определени по стандарти и 
утвърдените средства 

5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,както следва за: 
5.1.Членски внос в размер на 10040 лева . 
5.2.Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения -

2000 лева  
5.3.Субсидии за: 
5.3.1. Читалища   - 146160 лева  
5.3.2.Субсидии за спорт – 26000 лева 
5.3.3. Младежки  дейности – 2000 лева 
5.4.Приема разчет за разходи  в размер на 10000 лева за празника на 

общината. 
5.5.Приема разчет за разходи в размер на 8000 лева за фолклорен събор 

Текето. 
5.6.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

представянето и отчитането  на целевите средства по т,5.1- 5.5 
       6.Приема следните лимити за разходи: 

6.1.Социално-битови в размер до 3%  от средствата за работна заплата на 
заетите  по трудови правоотношения,съгласно чл.35 ал.1 от ПМС № 381 

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност  на кмета на 
общината в размер на 20228 лева,съгласно чл.89 ал.1от ЗБРБ за 2020 г..  

6.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет в 
размер на 10114 лева,съгласно чл.89 ал.2 от ЗДРБ за 2020 г. 

7.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на 
транспортни разноски.  

7.1.За пътуване в границите на населеното място,в съответствие с характера 
на трудовата дейност.  

7.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със 
специалност и квалификация. 

7.3.Утвърждава разходи за компенсиране на превозните разноски на 
педагогическия персонал 100 %. 

8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от 
Европейския съюз в размер на 231600  лева  

9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по 
програми на Европейския съюз през 2020 г.по договори за безвъзмездна 
помощ. 

10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности  
с показатели за 2019 година, проектобюджет 2020 год и прогноза за 2021 г. и 
2022г по приходите,помощите,даренията,бюджетните взаимоотношения и 
финансирането.  

11.Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет – 
няма  второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2020 година.  

12.Определя максимален размер на дълга ,както следва: 
12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в размер на 

0 лева. 
12.2.Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2020 година в 

размер на 0 лева  
12.3. Максималния размер на общинския дълг и   общинските гаранции към 

края на 2020 година в размер на 0 лева. 



12.4.Намеренията за поемане на нов общински  дълг по чл.13 от ЗОД  през 
2020 година 0 лева.  

13.Определя максимален размер на новите задължения за 
разходи,които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на 
общината в размер до 15 на сто от  средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години. 

14.Определя максимален размер  на ангажиментите за разходи,които 
могат да бъдат поети през 2020 година  в размер до 50 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

15.1.В частта  на делегираните от държавата дейности-между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност,с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет,при условие,че не се нарушават стандартите на делегираните 
от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 
дейност. 

15.2.В частта на местните дейности-между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност,или от една дейност в друга,без да изменя общия размер на 
разходите. 

15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи. 

16.Възлага на кмета: 
16.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен. 
16.2.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен. 
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 
16.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни 
мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на 
бюджетните разходи. 

 16.5.Да включва информацията по чл.125 ал.4 от Закона за публичните 
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
 16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства  от Европейския 
съюз по отделните общински проекти,в съответствие с изискванията на съответния 
Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

17. Упълномощава кмета  да предоставя временни безлихвени заеми  от 
временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства 
от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със 
средства от Европейския съюз и по други международни 
програми,включително и на бюджетни организации,чийто бюджет е част от 
общинския бюджет. 

 17.1.За всеки отделен случай кметът  на общината определя срока на 
погасяване на заемите,в съответствие с условията на финансиращата програма,но 
не по-късно от  края на 2020 година. 

17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми  от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от 
Закона за публични финанси. 

17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 
спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от Закона за публичните финанси. 

17.4.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми ,кметът на общината внася 
предложение  за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

18.Упълномощава кмета: 



18.1.Да разработва и възлага  подготовката на общински програми и проекти 
и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 
фондове на Европейския съюз и на други донори,по национални програми и от 
други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 
общинския план за развитие. 

18.2.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници 
за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 
бюджета.Приложение № 17. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
         
          ОТНОСНО: Отчет за събраните и несъбрани  приходи от местни данъци и   

такси за второто шестмесечие на 2019 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  № 1 / 8 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема отчета за събраните 
и несъбрани  приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2019 
година. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно одобряване на общата численост и 
структурата на общинска администрация в 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  № 1 / 9 
        
           На основание чл.21 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.16 ал.1 т.1 от Закона за 
административното и териториално устройство на Република България 
 

     1.Общински съвет Крушари одобрява общата численост на общинска 
администрация Крушари по Приложение № 1 и структурата на общинска 
администрация Крушари по Приложение № 2, считано от 01.01.2020г.  

 

    2.Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващите 
законови действия. 
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             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне размера на трудовите 

възнаграждения и на допълнително трудово възнаграждение за 
трудов стаж на кметовете на кметства в община 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  № 1 / 10 
        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 
от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка 
с необходимостта от определяне на индивидуалните основни месечни заплати на 
кметове на населените места за мандат 2019-2023 г. в община Крушари 
       
 1. Общински съвет с. Крушари определя основно трудово месечно 
възнаграждение на  кметовете на кметства, считано от 01.01.2020 година както 
следва: 
 
 

Длъжностни наименования Предложение за основна 
месечна заплата лева 

С население над 500 жители  

Кмет на кметство с.Телериг 830 

Кмет на кметство Лозенец 780 

Кмет на кметство с. Бакалово 810 

С население под 500 жители  

Кмет на кметство с.Бистрец  770 

Кмет на кметство с. Коритен 770 

Кмет на кметство с. Дяково 770 

Кмет на кметство с. Северци 770 
 
 

 2. Към основните месечни заплати, определени в т. 1 се начисляват 
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж в размер 1 на сто за всяка 
прослужена година. 
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 3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка 
на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, 
Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и 
удръжки съгласно Вътрешните правила за работна заплата в общината. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от 

председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие 
на 2019 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  № 1 / 11 
        

На основание чл. 8 ал. 4, изречение второ от Наредбата за командировките 
в страната, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за извършените разходи за 
командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 06.11.2019 до 
31.12.2019 година. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината  за четвъртото тримесечие на 2019 година. 
 
 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 12, от тях с 8  гласа  “за”,  0  “против”   и   4  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 12 
        

На основание чл. 8 ал. 4, изречение второ от Наредбата за командировките 
в страната, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за извършените разходи за 
командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 06.11.2019 до 
31.12.2019 година. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

           ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната 
среда за 2019 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  № 1 / 13 
        

На основание чл.21, ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация  във връзка с чл. 79 ал. 4 от Закона за опазване на 
околната среда, Общински съвет  с.Крушари  приема отчета за изпълнение на 
Общинска програма за опазване на околната среда на 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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
 

                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 /14 
        

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари  приема информацията за 
нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка 

за есенно-зимния сезон на 2019/2020 година в  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  № 1 /15 
        

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация, Общински съвет  с.Крушари  приема информацията за 
извършената  подготовка на общината за работа през есенно-зимния сезон на 
2019/2020 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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Отчет за изпълнение  на  Плана за действие на община Крушари 

в изпълнение на областната стратегия за интеграция на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите 
ситуация за 2019 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  №  1/ 16 
 

На основание чл. 21 ал.1 т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
изпълнение  на  Плана за действие на община Крушари в изпълнение на 
областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите 
ситуация за 2019 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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                              ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
 
          ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в 
общината  за 2019 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  №  1/ 17 
 
 

На основание чл.21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА във връзка с чл.7 ал.2  от Закона за 
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
Общински съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  
за 2019 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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                              ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите 

от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 
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  №  1/ 18 
 
 

На основание чл. 21 ал.1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.196 ал.3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, Общински съвет с. Крушари  приема анализ на 
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 
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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                              ПО ТОЧКА  ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно откриване на пенсионерски клуб                              

Ефр.Бакалово. 
 
 

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  №  1/ 19 
 
 

На основание чл.21 ал.1 т. 23 и  чл.6 ал.4 от Наредба № 2 за организацията и 
дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на Общински съвет 
Крушари, Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да бъде открит пенсионерски 
клуб на територията на с. Ефр.Бакалово , община Крушари, считано от 01.02.2020 
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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.01.2020 г. 
                              ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
          ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на мандат и определяне на 

представител за представляване на Община Крушари на 
редовното 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 27.02.2020 година от 10.00 
часа. 

 
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  30 “против”  и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  №  1/ 20 
 

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 
 

1. Общински съвет с.Крушари дава мандат на  Илхан  Юсеин Мюстеджеб–
кмет на Община Крушари да представлява Община Крушари в редовното 
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, 
обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено на 27.02.2020 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; 

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

1.4. По точка четвърта от дневния ред- да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари. 

2. Определя 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 редовното 
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; 

 

http://www.krushari.bg/


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

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

1.4. По точка четвърта от дневния ред- да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 


