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                                         П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                 ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
 
                                                    ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  16.02.2011 г. 
                                                 ПО ТОЧКА   ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                   ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчета за касовото 

изпълнение на бюджета на община Крушари  за 2010 
година . 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 6 
и  чл. 27  ал. 4 и  ал. 5   от  ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, 
от тях с  10  гласа  “за”, “против”  и  “въздържали се” няма, Общинският съвет  
прие 

 
 
          РЕШЕНИЕ          2 / 14 
 
 

1. Общинският съвет  с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета на община Крушари за 2010 година . 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                             
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                     
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  16.02.2011 г. 
                                                         ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане разпределението на 
преходния остатък от 2010 година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 6 

и  чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, във връзка с § 30 т. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2011 година, с поменно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с  
10   гласа  “за”, “против”  и  “въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 
 
                РЕШЕНИЕ      2 / 15 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема разпределението на преходния 
остатък от 2010 година в размер на 518 870 лева за: 
 
За делегираните от държавата дейности                278290 лева 
  в това число: 
  Общинска администрация                          27197 лева 
  Отбрана и сигурност                                   28152 лева 
  Здравеопазване                                          17846 лева 
  Целодневни детски градини                         5912 лева  
  Общообразователни училища                  145786 лева 
  Дом за деца                                                  17283 лева 
  Дневен център                                              15473 лева 
  Дом за стари хора                                        12500 лева 
  Временна заетост                                          8142 лева 
  
За местни дейности                                                      240580 лева  
  в това число: 
  зимно поддържане                                        15007 лева 
  за издръжка на общинска администрация  70073 лева 
  за капиталови разходи                                155500 лева 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                             
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                     
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                            ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  16.02.2011 г. 
                                                         ПО ТОЧКА   ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане сборен бюджет на 
община Крушари за 2011 година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1  т. 6, 

чл. 52 ал. 1 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл. 11 и чл. 12 от Закона за 
общинските бюджети, Наредбата на ОбС за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и във връзка с ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 година, с 
поименно гласуване,  общ брой гласували 10, от тях с   10   гласа  “за”, “против”  и  
“въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

      
           РЕШЕНИЕ       2 /  16 

 
 1. Общинският съвет  с. Крушари приема  бюджета на общината за 2011 
година, както следва:  
 
  ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА                                   4398529 лева   
Приходи от държавни трансфери в размер на                            2962649 лева  
  
  
Обща  субсидия                                 2663159
Преходен остатък от 2010 година 278290
Собствени приходи  21200
 
Приходи за местни дейности                                                            1435880 лева   
В това число:  
Данъчни приходи                                    170700
Неданъчни приходи                                    336300
Обща изравнителна субсидия                                    474000
Капиталови разходи за общински пътища                                    113000
Целева субсидия за капиталови разходи                                   72500
За зимно поддържане на пътищата                                      28800
Преходен остатък от 2010 година                                    240580
 
                           ПО РАЗХОДИТЕ  В РАЗМЕР НА                             4398529 лева 
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи: 
В това число:за държавни дейности                                              2962649 лева 
                         за местни дейности                                                   1435880 лева 
2. Общинският съвет  приема бюджета на общината по разходната част в размер, 
разпределен по функции,а именно: 
           
Функции държавни                            местни          Всичко 
Общи държавни служби                  517797 601183          1118980
Отбрана и сигурност                  90538             2800             93338
Здравеопазване                    47365               47365



Образование                1238382         160400          1398782
Социални дейности                987703         82530          1070233
Жилищно строителство         395000 395000
Почивно дело,култура 80864          37160 118024
Икономически дейности      156807 156807
 
                 Всичко 2962649

 
       1435880 4398529

             
3. Общинският съвет  приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели, 
съгласно формата по Приложение № 12. 

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА .......КРУШАРИ. 
     

НАИМЕНОВАНИЕ   БЮДЖЕТ 
НА §§ Първоначален 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ   план 
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И 
ПОМОЩИ  §§ 01÷46 528200
1. Данъчни приходи §§ 01÷20    170700
2. Неданъчни приходи §§ 24÷42  347500
3. Помощи, дарения и други безвъзм.получени суми 
от страната и чужбина §§ 45 и 46  10000

II. РАЗХОДИ  §§ 01÷55 4357547
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни прав.  § 01  1844639
2. Други възнаграждения и плащания за персонала  § 02  134686
3. Осигурителни вноски § 05, §08  436101
4. Издръжка  § 10  1459427

5. Други текущи разходи  
§§ 21÷29 и       §§ 
40÷46 100194

6. Капиталови разходи §§ 51÷55  382500
7. Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи §§00-98   
III. Трансфери (субсидии, вноски, 
временни заеми)  §§ 31; 61÷64; 74÷78  3310527
1. Взаимоотношения с ЦБ § 31  3351459
2. Трансфери  §§ 61÷64   
3. Временни безлихвени заеми §§ 74÷78  -40932

IV. Дефицит / излишък  IV=I-II+III 
-518820

 
     контрола IV+V=0                     OK 

V. Финансиране  V=А1+А2 518870
     
А1. Външно финансиране §§ 80 и 81 0

 1.1. получени външни заеми и общински ЦК 
емитирани на м/нар. капиталови пазари  

под.§§ 80-11;80-
12;80-31;80-32;80-
51;80-52;80-97 и § 81   

1.2. погашения по външни заеми  

под.§§ 80-17;80-
18;80-37;80-38;80-
57;80-58;80-80 и 80-
98   

А2. Вътрешно финансиране   0
2.1.Получени заеми от банки и други лица в 
страната 

§83-11, §83-12, §83-
71 и §83-72    



2.2.Погашения по заеми от банки и други лица в 
страната 

§83-21, §83-22, §83-
81 и §83-82    

2.3.Операции с държавни (общински) ЦК (нето) §85, §86 и §91   
2.4.Възмездно финансиране §70 и §72   
2.5.Друго Финансиране §88 и §93   
2.6.Депозити и средства по сметки (нето) §95 0

2.6.1.Остатък от предходен период (+)  
под. §§ 95-01 до 95-
06  518870

2.6.2.Наличности в края на периода (-) 
под. §§ 95-07 до 95-
14   

 
4. Общинският съвет приема разпределението на целевата субсидия за капиталови                            
разходи    в размер на 185500 лева,както следва: 
               Целева 
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ  

Основен ремонт  118000
Функция”Общи държавни служби” 5000
Ремонт покрив кметство Дяково 5000
Функция”Икономически дейности” 113000
Ремонт общ.път ІV 21043 Телериг-Бакалово-разклона 
Зимница 43200
Ремонт общ.път ІV 21342 Коритен-Северняк-разклона 
Кърджиево 20800
Ремонт общ.път ІV 21047 Абрит-разклона П.Дяково-
Добрин  49000
Придобиване на ДМА 67500
Функция”Общи държавни служби” 
Закупуване на компютри 7000
Закупуване на копирна машина 3000
Закупуване на скенер 1500
Проект”Основен ремонт и мерки за енергийна 
ефективност”ЦДГ Телериг 

 
24000

Проектиране на наследствена пътека”Суха река”  
3000

Архитектурно заснемане ІІІ етаж  3000
Проучване и проектиране  26000
Всичко капиталови разходи  185500
 
5. Общинският съвет  приема разчети за някои целеви разходи и субсидии, както следва за: 
5.1 Утвърждава сборен бюджет на разходите,разпределен по второстепенни разпоредители с 
бюджетни кредити,във връзка с чл.51 ал.1 от ПМС № 334 от 29 декември 2010 година 
5.2.Приема разчет за  разходи за членски внос в размер на 6330 лева за неправителствени 
организации. 
5.3.Утвърждава субсидиите за читалищна дейност на основание чл.36 ал.1 от ПМС № 334 от 29 
декември 2010 година. – 80864 лева 
5.4.Субсидии за спорт -13000 лева 
5,5.Приема разчет за  разходи в размер на 4500 лева за празника на общината. 
5.6.Приема разчет за разходи в размер на 4000 лева за фолклорен събор. 
5,7,Приема да се покриват за сметка на собствени данъчни и неданъчни общински приходи  
разходите за погребения на граждани,без близки,роднини и безпризорни,при спазване 
нормативните изисквания,в съответствие  с разпоредбите на чл.35 от ПМС № 334 от 29 декември 
2010 година. 
6. Общинският съвет  приема следните лимити за разходи: 
6,1,Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения. 
6,2,Представителни разходи в размер на 6500 лева 
7. Общинският съвет  утвърждава  списък на длъжностите, които имат право на 
транспортни разходи. 
8. Общинският съвет  утвърждава поименен списък на лицата, имащи право на транспортни 
разходи в размер на 85 на сто от цените на абонаментните карти за автобус. 
9. Общинският съвет  възлага на кмета на общината: 
9.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители и  
обслужващите звена с бюджетни кредити. 



9.2.Да ограничава финансиране на второстепенните разпоредители и обслужващите звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната 
Система за финансово управление и контрол. 
9.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на държавни дейности,да 
отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената 
субсидия. 
9.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорство,в съответствие с волята на дарителя. 
9.5. Да информира  тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и 
причините за просрочените задължения,в случай  на натрупани задължения в определен 
размер,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване. 
9.6. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид 
разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за 
делегираните от държавата дейности по образование,при условие,че няма просрочени 
задължения в съответните делегирани дейности. 
10. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване  на неотложни и доказани 
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено 
друго,предоставя следните правомощия на кмета на общината: 
10.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните  видове разходи в обема на 
общинските разходи на една бюджетна дейност,без средствата за заплати,осигурителни 
вноски,стипендии в частта на делегираните от държавата дейности. 
10.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една 
дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да се изменя общия й размер в частта на 
местните дейности. 
10.3.Да кандидатства за средства  по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и 
други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския 
план за развитие. 
10.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на 
общински програми и проекти. 
10.5.Да разработва и възлага подготовката на общински проекти и проекти за осигуряване на 
алтернативни източници на средства за реализиране на определените  цели на общината. 
11. Общинският съвет  задължава кмета  на общината да разпредели и утвърди одобрените 
средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                             
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                     
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                              ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  16.02.2011 г. 
                                                       ПО ТОЧКА   ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

         ОТНОСНО: Предложение относно приемане на допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2011 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.8  и  
чл. 27 ал. 4 и ал.5  от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, с 
поименно гласуване,  общ брой гласували   10, от тях с   10 гласа  “за”, “против”  и  
“въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

 
 

           РЕШЕНИЕ          2 / 17 
 

I. Общинският съвет с. Крушари  приема  следното допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 
година: 

1. В т. III буква „Г” се добавя т. 102: 
 

№  
по 
ред 

описание на имота АОС 
№ 

Кв/парцел площ Данъчна 
оценка 

 
102 

Пустееща 
необработваема земя 

 № 000049 2.772 дка 166.32 

 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                             
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                    
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                               ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  16.02.2011 г. 
                                                             ПО ТОЧКА   ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

         ОТНОСНО: Докладна записка относно докладна записка  на 
Началника на ГПУ Ген.Тошево. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 6  
и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване,  общ брой гласували  10, 
от тях с  10   гласа  “за”, “против”  и  “въздържали се” няма, Общинският съвет  
прие 

 
            РЕШЕНИЕ          2 / 18 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да бъдат отпуснати на ГПУ 
Генерал Тошево средства за 300 литра дизелово гориво. 

2. Средствата да се осигурят от издръжката на  дейност „Общинска 
администрация” от § 1098 „Други некласифицирани разходи”. 
 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                             
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                     
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
 
                                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  16.02.2011 г. 
                                                         ПО ТОЧКА   ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

             ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинската програма за 
закрила на детето за периода 01.01.2010-31.01.2010 
година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21 ал. 1                 
т. 23 и  чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, общ брой гласували  10 , от тях с 10  гласа  “за”, 
“против”  и  “въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

 
 
 

         РЕШЕНИЕ      2 / 19 
 
1. Общинският съвет  с. Крушари приема отчета за изпълнение на 

Общинската програма за закрила на детето за периода 01.01.2010-31.12.2010 
година. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                             
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                     
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                                 ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  16.02.2011 г. 
                                                              ПО ТОЧКА   СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
                      ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение в Решение № 1/8 

по Протокол № 1 от заседание на Общинския съвет                
с. Крушари, проведено на 27.01.2011 година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.7, 

чл.45 ал. 9 и ал. 10  и  чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване,  общ 
брой гласували 10, от тях с   9  гласа  “за”, “против”  няма  и  1  “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 
 

            РЕШЕНИЕ          2  / 20 
 

I . Общинският съвет с. Крушари  приема следното изменение в Решение 
1/8 по Протокол № 1 от  27.01.2011 година: 

 
1 .Точка ІІ става: Общинския съвет определя такса битови отпадъци за 2011 

година в селата: Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор 
Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан  Димитрово, Коритен, Крушари, 
Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци и 
Телериг, както следва: 
 

1. За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия в 
размер на 2 промила върху данъчната оценка, от които: 
 * за закупуване,ремонт и поддържане нае съдове за съхранение на битови 
отпадъци -                                                                                                    0,2 промила 
 * за сметосъбиране и сметоизвозване                                               1 промил 
           * за обезвреждане на битови отпадъци и депо                              0,5 промила 
           * за поддържане чистотата на терените за общественно ползва 0,3 промила  
 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                             
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                     
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 


