
 

                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 

                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    
 
 
 
 
 
 
                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 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 
01.01.2019г. до 30.06.2019г. 

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

чл. 27 ал.3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0  “против”   и   
0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
 
 

                    РЕШЕНИЕ      №  9/ 78 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема отчета за дейността на Общински съвет 
Крушари и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                    ОТ  ПРОТОКОЛ   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                                    
          ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото 

шестмесечие на 2019 година. 
 

След направените изказвания и предложения на основание   чл. 44 ал.1 т.7,     
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували  12, от тях с 11  гласа  “за”,  0  “против”   и  1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                       РЕШЕНИЕ      №  9 / 79  
 

           1. Общински съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.krushari.bg/


 

 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 
    

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за касовото изпълнение 
бюджета на общината за първото шестмесечие на 2019 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, 
чл. 137 ал.2 от  Закона за публичните финанси във връзка с чл. 51 ал.1 т.1  от 
Наредба     № 12 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 12 от тях с 11 
гласа "за" , против - 0 и въздържал се - 1 Общинският съвет прие 
 
 

 

    РЕШЕНИЕ           №  9 / 80 
 

  1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета на общината за първото шестмесечие на 2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата 

програма по бюджет  2019 година. 
 

След направените изказвания и предложения на основание   чл. 21 ал.1 т.6 ,     
чл. 27 ал.4 и ал.5  и чл.52 ал.1  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 124 ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси, с 
поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0 
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

       РЕШЕНИЕ           №  9 / 81 
 

   1.Общински съвет с.Крушари одобрява промяната на капиталовата            
програма за 2019 година, а именно:  
 

Наименование на обекта (по 
Решение № 

Ново наименование   Целева 
субсидия от 
РБ 2019г. 
капиталови 
разходи 

Целева 
субсидия от 
РБ 2019г. 
капиталови 
разходи   

§ 5100 Основни ремонти  било става 

„СМР на обект „Преустройство 
на открит двор за промяна в 
предназначението му във 
физкултурно-музикален салон 
в Детска градина Крушари, 
находящ се в УПИ І – 491 
кв.39”. 

„СМР на обект 
„Пристройка към 
детска градина за 
физкултурно-
музикален салон в 
Детска градина 
Крушари, находящ 
се в УПИ І – 491 
кв.39”. 

120000 120000 

 

2.Общинският съвет с.Крушари възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите промени по бюджета за 2019 година по пълна бюджетна класификация. 

 

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

 

http://www.krushari.bg/


 
 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

  ОТНОСНО: Отчет за събраните  и несъбрани приходи от местни данъци и 
такси за първото шестмесечие на 2019 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 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ     №  9 / 82 
 
 

1.Общински съвет с.Крушари приема отчета за събраните  и несъбрани 
приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2019 година. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

 

 
 

 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   

            ОТНОСНО: Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на част от самостоятелен обект в сграда с 
индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на   с. Крушари. 

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

27 ал.4 и ал.5 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, 
чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.68, ал.1, т.1 от Наредба № 
8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост на ОбС с.Крушари и във връзка с вх.№ОС-12-3604/16.07.2019г. от д-р 
Борислав Каменов–директор на Областна дирекция по безопасност на храните 
гр.Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 
„против”  и 0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 83 
 

1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 
на ползване на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Добрич за нуждите 
на Филиал с.Крушари към ОДБХ гр.Добрич върху стая №304 с площ от 21,42 кв.м., 
представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
40097.501.569.1.6, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.569 (по предходен план №423, УПИ I в кв.29) по 
кадастралната карта на с.Крушари, актувани с АчОС №47/01.06.1999г. за срок от 10 
(десет) години. 

2.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 

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

 
 
 
 
 
 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
         ОТНОСНО: Предложение относно промяна предназначението на общински 

недвижим имот-Кметство,читалище и здравна служба                      
с. Огняново от публична в частна общинска собственост. 

                                                                     
  

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.8 и             
чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
чл.6, ал.1 и във връзка с чл.3 ал.3 от Закона за общинската собственост и  чл.4 ал.2 
от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост, с поименно гласуване, брой гласували 12, от тях с 12 гласа 
„за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие   

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 84 
 

1.Общинският съвет с.Крушари обявява Кметство, читалище и здравна служба 
с.Огняново, представляващи масивна едноетажна сграда със застроена площ от 
229,01 кв.м. и дворно място от 1403,95 кв.м., находящи се в парцел ХI в кв.4 по плана 
на с.Огняново, актувани с акт за публична общинска собственост №87/05.09.2000г. за 
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 
 

2.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          

 
 

 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
              ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от председателя 

на Общинския съвет за второто тримесечие на 2019 година. 
 
 

     След направените изказвания и предложения на основание чл.8 ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната  и чл. 27 ал.3 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация, общ брой гласували 12, от тях с 12 
гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ          №  9/ 85 
 

1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи за 
командировки от председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2019 
година. 
 

 
 

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

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
           ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината  за второто тримесечие на 2019 година. 
 
 

  След направените изказвания и предложения на основание чл.8 ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната  и чл. 27 ал.3 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация, общ брой гласували 12, от тях с 12 
гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 
 

                                             РЕШЕНИЕ          №  9 / 86 
 

            1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи за 
командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
          ОТНОСНО: Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ. 
 

                                   
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.6  и            
чл. 27 ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 8 гласа „за”,  1 „против”  и  3  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 87 
 

             1.Общински съвет с. Крушари  не дава съгласие за отпускане на еднократна 
финансова помощ в размер на 3 000 лева на семейство Стоян Иванов Стоянов и 
Живка Енчева Стоянова, жители на с. Коритен, община Крушари. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                              ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
        ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община 

Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху 
авансово плащане по заявка № 08/07/2/0/00555/1/01 по договор № 
08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация 
на водопроводи в населени места от община Крушари”, сключен 
между Община Крушари и ДФ „Земеделие”. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, 
предл. Последно от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
договор №  08/07/2/0/00555 от  25.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект 
„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари”, сключен 
между ДФ „Земеделие” и Община Крушари, седалище и адрес на управление с. 
Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А, ЕИК по БУЛСТАТ 000852754, 
представлявана от Добри Стоянов Стефанов, с поименно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският 
съвет прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ           №  9 /88 
 

1. Общински съвет с. Крушари упълномощава  кмета  на  община  Крушари  да  
подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие” в  размер на 315 600,47 лв. ( триста и петнадесет хиляди и 
шестстотин лева и четиридесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от 
заявения размер на ДДС върху авансово плащане по заявка № 08/07/2/0/00555/1/01 
по договор № 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ за Проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община 
Крушари”, сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие”. 

 

2.На основание чл. 60, ал. 1 АПК Общински съвет Крушари допуска 
предварително изпълнение на акта. 

 
 
 

 

http://www.krushari.bg/


Мотиви: 
Водоснабдителната мрежа на територията на община Крушари е стара и 

амортизирана и поради експлоатационната възраст на тръбите и съоръженията се 
обуславят големи загуби на вода, намалена проводимост на тръбите, както и чести 
аварии. Особено тежки са авариите през  летните месеци следствие на които 
населени места остават без водоподаване със седмици. 

Ремонтни дейности на ВиК мрежа в населени места на община Крушари в 
мащаб, в който са предвидени за изпълнение по проект „Рехабилитация на 
водопроводи в населени места от община Крушари”, финансиран по договор № 
08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“, съфинансиран от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Крушари и ДФ 
„Земеделие”, не са извършвани.  

В тази връзка е подадена заявка за авансово плащане № 08/07/2/0/00555/1/01 
по договор № 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ за Проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община 
Крушари”, сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие”. 

Предварителното изпълнение на акта би спомогнало изпълнението на 
ремонтните дейности да стартират навременно, при настоящите благоприятни за 
естеството на видовете СМР атмосферни условия на годината и своевременно 
голяма част от населението на община Крушари да получат достъп до качествена 
питейна вода.  

Отделно от това допускането на предварително изпълнение на акта се иска с 
оглед защита интересите и здравето на обществото, защита на особено важни 
общински интереси, какъвто интерес е изпълнението на Общинския план за развитие 
община Крушари 2014-2020г. по Приоритет 5 „ Подкрепа за устойчиво развитие 
(свързаност и зелена икономика)“, Специфична цел 2 „ Балансирана и ефективна 
селищна мрежа“, Мярка 4 „ Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура 
за балансирано развитие на населените места“, в частта й относно рехабилитацията 
на част от водоснабдителните мрежи с цел намаляване загубите от течове и аварии, 
както и подобряване качеството на живот на населението си.  

3. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите документи 
за получаване на разходи за допустим ДДС върху авансовото плащане по договор № 
08/07/2/0/00555 от  25.07.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Крушари, 

проведено на ... ,  Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при кворум 
от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... 
гласа „за”, ... „против” и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на 
общински съвет Крушари. 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                 ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
          ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-

парцеларен план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и       
с. Северци, община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21, ал.1, т.11 от 
ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Протокол №4 от 01.07.2019г. на 
Общинския експертен съвет по устройство на територията  /ОбЕСУТ/, общ брой 
гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският 
съвет прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 89 
 

1.Общински съвет с. Крушари  отлага одобряването на ПУП-ПП за довеждащи 

водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари до представяне на 

Решение на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка 

/трасе/ за проектиране. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg                      

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    

    ОТНОСНО:  Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари 
да кандидатства с проект „Реконструкция на пешеходна зона на 
с.Крушари – УПИ ХVІІ, кв. 60 по плана на с.Крушари“ в с. Крушари, 
община Крушари, област Добрич. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21, ал.1, т.23 и 
чл. 27 ал.3 от ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и  0  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 90 
 

1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да кандидатства 
пред МИГ „Тервел-Крушари“ по мярка мярка 07 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект 
„Реконструкция на пешеходна зона на с.Крушари – УПИ ХVІІ, кв. 60 по плана на 
с.Крушари “, Етап 1. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         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 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
          ОТНОСНО: Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които 

работи общината. 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21, ал.1, т.23  и 
чл. 27 ал.3 от  ЗМСМА, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и  0  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 91 
 

          1.Общински съвет с. Крушари приема информацията за нивото на изпълнение 
на проектите, по които работи общината. 

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
          ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за 

осигуряване на 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 клас в  СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари, общ. 
Крушари. 

  
 

След направените изказвания и предложения на основание   чл. 69. ал.1 , ал.2 
и ал.3  от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,                                                                                   
общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 92 
 

          1.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 
СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари, общ. Крушари, както следва: 
              
                                       ХІІ клас -  8 ученици 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
          ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за 

осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната 
дейност,  при формиране на   паралелки от І до ХІІ  клас, с  не по-
малко от десет ученици  в клас в  СУ „Хр. Смирненски” с. 
Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 68. ал.1.т.2,ал.2 
и ал.8   от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН,   и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,  общ 
брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие        

                                                                           
                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 93 
 

           1.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   паралелки от І до ХІІ  клас, с  не по-малко 
от десет ученици в СУ „Хр. Смирненски“ с. Крушари, както следва: 
 

                                      ІХ клас – 17 ученици             
                                      ХІ клас -  12 ученици 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    

 ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за 
осигуряване на 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 клас в  ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари. 

 

                                    
 

След направените изказвания и предложения на основание основание чл. 69. 
ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН,                                                                                        
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,  общ общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 
„против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 94 
 

1.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: 
              
                                VІІ клас – 7  ученици 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
          ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на финансиращия орган за 

осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната 
дейност,  при формиране на   паралелка,  с  не по-малко от десет 
ученици  в два класа в  ОУ „Отец Паисий“  с. Лозенец, общ. 
Крушари. 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 68.ал.1, т.3, 
ал.2 и ал.6. от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН                                                                                      
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, общ  брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и  
0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 95 
 

           1.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   паралелки с  не по-малко от десет ученици 
от два класа в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари, както следва: 
 

                             І  - ІІ    клас - слята  – 11 ученици                             
                           ІІІ -  ІV  клас – слята -  13 ученици             
                            V – VІ   клас – слята - 13 ученици      

 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.07.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    

ОТНОСНО: Предложение относно разрешение на Общински съвет с. Крушари, 
за функциониране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. 
Коритен. 

 

                               
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 68.ал.1, т.1   от 
Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование от 05.10.2017г. на МОН  и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,  общ брой 
гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0  „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският 
съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  9 / 96 
 
 

     1. Общински съвет с. Крушари, дава съгласие за функционирането на 
маломерни и слети паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Коритен, общ. Крушари, както 
следва: 
                             І  - ІІ    клас – слети  –  8 ученици                             
                           ІІІ -  ІV   клас – слети  -  8  ученици             
                            V – VІ   клас – слети   - 7  ученици      
                                 VІІ   клас -  5 ученици 
 

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