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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  04.05.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                     

           ОТНОСНО: Предоставяне на мерите и пасищата от ОПФ на територията 
на община Крушари за 2010 година. 

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

чл. 27 ал. 4 и ал. 5   от ЗМСМА, чл. 25 ал. 1 чл. 37о и чл. 37п от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, с поименно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с  13    гласа  “за”,   “против”  и    “въздържали се” няма, 
Общинският съвет  прие 
 
            РЕШЕНИЕ          5 / 41 
 

І. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие за предоставяне на мерите и 
пасищата от ОПФ на територията на Община Крушари за 2010г., включени в 
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение за общо ползване на 
земеделските стопани и /или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни или 
на лица, който са поели задължение да ги подържат в добро земеделско и екологично 
състояние.  

ІІ. Определя годишен наем за ползване на мери и пасища от ОПФ на 
територията на Община Крушари в размер на 2 лв. /два лева/ за един декар 
предоставена площ.  

ІІІ. Определя „Правила за ползване на мери и пасища от ОПФ на територията 
на Община Крушари”, съгласно Приложение № 2, представляващо неразделна част 
от настоящото решение. 

ІV. Възлага на Кмета на Общината след внасяне на таксата да сключи договори 
за ползване на общинските мери и пасища за срок от 5 години, а по искане на 
наемателя, може  и за по-кратък срок. 

V. Мерите и пасищата, отдадени под наем, не могат да се преотдават на трети 
лица. 

VІ. Задължават се Кмета на Общината и Кметските наместници на населените 
места:  

1. Да подготвят списъци с данни за земеделските стопани или техните 
сдружения или на лица, който са поели задължението да ги подържат в добро 
земеделско и екологично състояние, отглежданите от тях пасищни, както и други 
данни изискващи се за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно 



плащане на площ. Списъците да се съгласуват с лицензираните ветеринарни лекари 
по населените места, доказващо регистрацията на съответните животни. 

2. Да следят за изпълнението на правилата  за ползването на общинските мери 
и пасища. 

VІІ. В съответствие с Национален стандарт 4.1 полагащите се минимални  
площи  от мерите и пасищата – общинска собственост, се предоставят на 
животновъдите  от общината,  при следните нормативи: 
 
Вид/род на животното Възраст на животното Полагащи се 

минимални площи 
 
Едър рогат  добитък 

Над 24мес. мин. 0,5 ха 
От 2 до 8 мес. мин. 0,1 ха 
От 8 до 24мес. мин. 0,2 ха. 

Дребен рогат добитък Без значение  мин. 0,05 ха. 
              

1. При недостиг на площи в даденото землище се приема коефициент за 
редукция на броя на животните с цел покриване на изискванията за минимална 
гъстота на животните  по Национален стандарт 4.1. 
 

VІІІ. План за паша. 
Земеделските стопани, ползващи мери и пасища са длъжни да спазват 

Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, като при ползването на мерите и пасищата са длъжни да поддържат 
минимална гъстота по Национален стандарт 4.1 или да извършват минимум една 
коситба за съответната година до 15юли /регламентирани  със Заповед № РД-09-
990/23.12.2009г. на Министъра на земеделието и храните/. 

 
Националните стандарти са задължителни  за изпълнение от всички 

земеделски стопани, ползватели  на мери и пасища, които кандидатстват за 
подпомагане по различни схеми  на  общата  селскостопанска политика /ОСП/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                            
         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                    
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 



 
 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
  
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  04.05.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  

           ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на земеделска  
земя от ОПФ на СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари. 

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

чл. 27 ал. 4 и ал. 5   от ЗМСМА, чл. 39 ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, чл. 64 ал. 1 т. 1 от Наредба № 8 на ОбС във връзка с искане с вх. №  
ОС-12-2103 от 20.04.2010 г. от Боян Петров Петров – директор на СОУ „Христо 
Смирненски”  с. Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  11   
гласа  “за”,  1 “против”  и  1 “въздържал се” , Общинският съвет  прие 
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1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се предостави за 
безвъзмездно ползване земеделска земя, представляваща имот №027007 с площ 
47,093 дка по плана на с.Крушари, ІІІ категория, с начин на трайно ползване – нива, 
актувана с АОС №265 от 01.04.2003г. и имот №504008 с площ 52,915 дка по плана на 
с.Крушари, ІІІ категория, с начин на трайно ползване - нива, актувана с АОС №266 от 
01.04.2003г. на СОУ “Христо Смирненски” с.Крушари с директор Боян Петров Петров 
за срок от 5 /пет/ години за отдаване под наем или аренда на земята и осъществяване 
дейността на училището. 
 

2. Общинският  съвет задължава Боян Петров Петров да внася приходите от 
наема или арендата по бюджетната сметка на СОУ “Хр.Смирненски” с.Крушари. 
 

3. Общинският съвет  възлага  на кмета на общината да сключи договор за 
безвъзмездно ползване с Боян Петров Петров - директор на СОУ “Хр.Смирненски” 
с.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   №  5 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  04.05.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  

           ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на земеделска 
земя от ОПФ на ОУ „Васил Левски” с. Коритен. 

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

чл. 27 ал. 4 и ал. 5   от ЗМСМА, чл. 39 ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, чл. 64 ал. 1 т. 1 от Наредба № 8 на ОбС във връзка с искане с вх. №  
ОС-12-2013 от 15.04.2010 г. от  Теодора Неделчева Хилева  – директор на ОУ „Васил 
Левски”  с. Коритен,  с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  11   
гласа  “за”,  1 “против”  и  1 “въздържал се” , Общинският съвет  прие 
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  1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се предостави за 

безвъзмездно ползване земеделска земя, представляваща имот №003009 с площ 
99,996 дка по плана на с.Коритен, ІІІ категория, с начин на трайно ползване - нива, 
актувана с АОС №256 от 03.01.2003г. на ОУ “Васил Левски” с.Коритен с директор 
Теодора Неделчева Хилева  за срок от 5 /пет/ години за отдаване под наем или 
аренда на земята и осъществяване дейността на училището. 
 

2. Общинският  съвет   задължава Теодора Неделчева Хилева да внася всички 
приходи от наема или арендата по бюджетната сметка на  училището. 
 

3. Общинският съвет  възлага на кмета на общината да сключи договор за 
безвъзмездно ползване с Теодора Неделчева Хилева - директор на ОУ “Васил 
Левски” с.Коритен. 

 
                                                                                                  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   №  5 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  04.05.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  

            ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на земеделска 
земя от ОПФ на ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец. 

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

чл. 27 ал. 4 и ал. 5   от ЗМСМА, чл. 39 ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, чл. 64 ал. 1 т. 1 от Наредба № 8 на ОбС във връзка с искане с вх. №  
ОС-12-2060 от 19.04.2010 г. от  Атанас Милев Недев   – директор на ОУ „Отец Паисий”   
с. Лозенец,  с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  11   гласа  “за”,  1 
“против”  и  1 “въздържал се” , Общинският съвет  прие 
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави за 
безвъзмездно ползване земеделска земя, представляваща имот №017001 с площ 
99,999 дка по плана на с.Лозенец, ІІІ категория, с начин на трайно ползване – нива, 
актувана с АОС №280 от 01.04.2003г. на ОУ “Отец Паисий” с.Лозенец с директор 
Атанас Милев Недев за срок от 10 /десет/ години за отдаване под наем или аренда на 
земята и осъществяване дейността на училището. 
 

2. Общинският съвет  задължава  Атанас Милев Недев да внася всички 
приходи от наема или арендата  по бюджетната сметка на училището. 
 

3. Общинският съвет  възлага  на кмета на общината да сключи договор за 
безвъзмездно ползване с Атанас Милев Недев - директор на ОУ “Отец Паисий” 
с.Лозенец. 

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



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  04.05.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  

            ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на земеделска 
земя от ОПФ на ОУ „Васил Левски” с. Телериг. 

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

чл. 27 ал. 4 и ал. 5   от ЗМСМА, чл. 39 ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, чл. 64 ал. 1 т. 1 от Наредба № 8 на ОбС във връзка с искане с вх. №  
ОС-12-2140 от 21.04.2010 г. от  Злати  Стоянов Киров   – директор на ОУ „Васил 
Левски”   с. Телериг,  с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  11   
гласа  “за”,  1 “против”  и  1 “въздържал се” , Общинският съвет  прие 
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1. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се предостави за 

безвъзмездно ползване земеделска земя, представляваща имот №098003 с площ 
15,397 дка по плана на с.Телериг, ІІІ категория, с начин на трайно ползване – нива, 
актувана с АОС №264 от 01.04.2003г., имот №113006 с площ 16,299 дка по плана на 
с.Телериг, ІV категория, с начин на трайно ползване - нива, актувана с АОС №263 от 
01.04.2003г., имот №120001 с площ 18,299 дка по плана на с.Телериг, V категория, с 
начин на трайно ползване – нива, актувана с АОС №259 от 03.01.2003г. и имот 
№129013 с площ 15,799 дка по плана на с.Телериг, ІV категория, с начин на трайно 
ползване – нива, актувана с АОС №932 от 06.03.2009г. на ОУ “Васил Левски” 
с.Телериг с директор Злати Стоянов Киров за срок от 10 /десет/ години за отдаване 
под наем или аренда на земята и осъществяване дейността на училището. 
 

2. Общинският съвет задължава  Злати Стоянов Киров да внася всички приходи 
от наема или арендата по бюджетната сметка на училището. 

 
3. Общинският съвет възлага на кмета на общината да сключи договор за 

безвъзмездно ползване със Злати Стоянов Киров - директор на ОУ “Васил Левски” 
с.Телериг. 
                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                            
         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                    
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 



 
 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 

  
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  04.05.2010 г. 
                                                      ПО ТОЧКА   СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
  

            ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на земеделска 
земя от ОПФ на НЧ „Йордан Драгнев-1894” с. Крушари. 

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

чл. 27 ал. 4 и ал. 5   от ЗМСМА, чл. 39 ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, чл. 64 ал. 1 т. 1 от Наредба № 8 на ОбС, § 6 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за народните читалища  във връзка с 
предложение  с вх. №  ОС-12-1934 от 13.04.2010 г. от  Читалищното настоятелство на 
Народно читалище „Йордан Драгнев-1894” с. Крушари,  с поименно гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с  11   гласа  “за”,  1 “против”  и  1 “въздържал се” , 
Общинският съвет  прие 
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1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се предостави за 
безвъзмездно ползване земеделска земя, представляваща имот №040001 с площ 
49,998 дка по плана на с.Загорци, ІV категория, с начин на трайно ползване – нива, 
актувана с АОС №257 от 03.01.2003г. на Народно читалище “Йордан Драгнев - 1894” 
с.Крушари с председател Златка Крумова Андонова за срок от 5 /пет/ години за 
отдаване под наем или аренда на земята и осъществяване дейността на читалището. 

 
2. Общинският съвет възлага  на кмета на общината да сключи договор за 

безвъзмездно ползване със Златка Крумова Андонова – председател на 
Читалищното настоятелство на Народно читалище “Йордан Драгнев - 1894”               
с. Крушари. 
                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                            
         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                    
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 



 


