
 

 
                                                                    
                          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   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

                           ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект «Ремонт 
на ул. «Девети септември», ул. «Христо Смирненски» и ул. 
«Хан Телериг» в с. Крушари» с приоритетите на  Общинския 
план за развитие за периода 2014-2020 година на община 
Крушари. 

 
 

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      № 11  / 114 

1.Общински съвет с. Крушари  удостоверява, че проект  „Ремонт на улица 
„Девети септември”, ул.”Христо Смирненски” и ул.”Хан Телериг”  в  с. Крушари”  
съответства на Стратегическа цел 2.: „Създаване на поминък на територията“, 
Приоритет 5 „ Подкрепа за устойчиво развитие (Свързаност и зелена икономика)”, 
Специфична цел 1 „Подобряване достъпността на общината“, Мярка 1 
„Оптимизиране на транспортния достъп“ – Рехабилитация на пътна мрежа от 
Общинския план за развитие на община Крушари за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
                          /Петранка Янкова/   
 
                          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   №  11 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

     ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект  
«Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване 
на отоплителна техника  и обзавеждане за нуждите на  НЧ 
„Йордан Драгнев-1894” с. Крушари, НЧ Стефан Караджа-
1936” с. Телериг и НЧ „Кирил и Методий-1941” с. Ефр. 
Бакалово» с приоритетите на  Общинския план за развитие за 
периода 2014-2020 година на община Крушари. 

 
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        №   11 / 115 
 

1. Общински съвет с. Крушари  удостоверява, че проект „Подобряване на 
културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане 
за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894 – с.Крушари“, НЧ „Стефан Караджа-1936 – 
с.Телериг“, НЧ „Кирил и Методий-1941– с.Ефр.Бакалово”   по Мярка 321 “Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно 
развитие на територията на МИГ Тервел – Крушари за 2014 година, отговаря на 
Стратегическа цел 2. „Създаване на поминък на територията“, Приоритет 4 
„Социално приобщаване и намаляване на бедността (Приобщаващ растеж)”, 
Специфична цел 3 „Оптимизиране на предоставяните обществени услуги“, Мярка 1 
„Развитие на културата“ - увеличаване посещаемостта на читалищата, подкрепа на 
самодейните състави от Общинския план за развитие на община Крушари 2014-
2020г. 

 
                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
                          /Петранка Янкова/   
 
                          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   №  11 
 

                                                ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.09.2014 г. 
                                            ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект 
«Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в община 
Крушари» с Приоритет 2 «Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на 
природно и културно наслество«, специфична цел 1 Налагане на местен 
туристически продукт, мярка 1  Създаване на местен туристически продукт: 
представяне на местните туристически забележителности в реалното и виртуалното 
пространство»  от  Общинския план за развитие за периода 2014-2020 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        №  11 / 116 
 

           1. Общински съвет с. Крушари удостоверява, че проект „Изграждане на център 
за временни изложения с туристическа цел в община Крушари” съответства на 
Приоритет  2 „Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на природно и 
културно наследство”, специфична цел 1  Налагане на местен туристически продукт, 
мярка 1 Създаване на местен туристически продукт: представяне на местните 
туристически забележителности в реалното и виртуалното пространство” от 
Общинския план за развитие за периода 2014-2020г.  

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  11 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.09.2014 г. 
                                     ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 

                ОТНОСНО: Докладна записка относно отмяна на Решение № 10/111 по 
Протокол № 10, прието в заседание на Общински съвет на 
15.08.2014 година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 

и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ                
№  08/322/00891  от  20.11.2012г. по мярка 322 за Проект „Ремонт и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, 
Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, сключен между Община Крушари 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор на ДФЗ,  
общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”, 0  “против”   и  0   “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

           РЕШЕНИЕ        №   11 / 117 
 

1.Общински съвет  с. Крушари  отменя  Решение    № 10/111 по Протокол                                               
№ 10, прието в заседание на Общинския съвет на 15.08.2014 година. 

 
 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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, 
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                                                 П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  11 
 
 

                                               ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.09.2014 г. 
                                             ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

                ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 
община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция, 
обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово 
плащане по договор № 08/322/00891 от 20.11.2012 г. по мярка 322 за Проект „Ремонт 
и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата 
Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, сключен между 
Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
 

           След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и 
т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ                         
№  08/322/00891  от  20.11.2012г. по мярка 322 за Проект „Ремонт и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, 
Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, сключен между Община Крушари 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор на ДФЗ 
д-р Лозана Илиева Василева, с поименно гласуване, общ брой гласували 12 , от тях  
с 12  гласа  “за”,  0  “против”  и  0  “въздържали  се”, Общинският съвет прие 
 
 

                РЕШЕНИЕ        №   11 / 118 
 

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”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  152 899.32 
лв. (сто петдесет и две хиляди  осемстотин деветдесет и девет лева и  тридесет и 
две  стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на 
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 
08/322/00891 от 20.11.2012г.  по мярка 322 за Проект „Ремонт и внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и 
Ефрейтор Бакалово на община Крушари” сключен между Община Крушари и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 
 

 

http://www.krushari.bg/


 
 
 

2. Възлага на  кмета на Община Крушари да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № 08/322/00891 от 20.11.2012г.  и 
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  11 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

 

                    ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на проект 
за изменение на подробен устройствен план-план за 
регулация на с. Северняк, община Крушари. 

 

 
          След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.11 и чл. 
27 ал. 3, чл. 124а ал. 2 и във връзка  с  чл. 134 ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство 
на територията, общ брой гласували 12 , от тях  с 12  гласа  “за”,  0  “против”  и  0  
“въздържали  се”, Общинският съвет прие 
 
 

                РЕШЕНИЕ        №   11 / 119 
 

1. Общински съвет – Крушари  разрешава изработването на проект за 
изменение на ПУП – ПР на село Северняк в обхват  УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ , VІІ в кв. 10 
и частта от имоти с пл. номера 77 и 67, ограничена между границата по КВС и 
селищната граница с цел отреждане на УПИ за отводнителен канал с нормативно 
определени параметри. 

 

  2. Възлага на Кмета следващи според Закона действия. 
 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.09.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

 

          ОТНОСНО:Предложение относно разрешение на финансиращия орган 
за осигуряване на допълнителни средства, извън определените единни разходни 
стандарти за съответната дейност за обезпечаване на учебния процес при 
формиране на слети паралелки  от I до XII клас с не по-малко от 10 ученика в клас и 
паралелки, в които броя на учениците е не по-малко от 10 в клас  в училищата на 
община Крушари за учебната 2014/2015 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,  чл. 11 
ал.1 т.1, т.2 и т. 3 , ал. 2, ал.3, т.3 и ал. 5  т. 1 т. 2  от Наредба № 7/2000 год. на МОН,  
общ брой гласували 12 от тях с 12  гласа  “за”, 0  “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 
 

                РЕШЕНИЕ        №   11  / 120 
 

1.Общински съвет с. Крушари   дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства, извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност за 
обезпечаване на учебния процес при формиране на слети и маломерни паралелки  
от I до XII клас с не по-малко от 10 ученика в клас   в ОУ „В. Левски” с. Коритен,                     
ОУ „В. Левски”  с. Телериг и ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и СОУ „Христо Смирненски“  
с. Крушари за учебната 2014/2015 година, както следва: 
 

             ОУ „В. Левски” с. Коритен – слети паралелки         
        І – ІV клас       –  10 ученици 
        ІІ – ІІІ клас      –   10 ученици 
        V – VІІІ клас    –  10 ученици 
        VІ – VІІ клас    –  14ученици 
 

        ОУ „В. Левски” с. Телериг – слети паралелки  
         V – VІ клас    – 12 ученици 
 

         ОУ „О. Паисий” с. Лозенец  - слети паралелки 
         І – ІV клас       –  15 ученици 
         ІІ – ІІІ клас      –   18 ученици 
         V – VІІ клас     –  14 ученици 
         VІ – VІІІ клас   –  16 ученици 

 

http://www.krushari.bg/


  
 
 

 СОУ „Хр. Смирненски“ с. Крушари 
 X клас – 16 ученици 
 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
 

 

 

Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 
 
                             

 

 


