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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  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                            ОТНОСНО: Докладна записка относно отчет  за касовото изпълнение на 

бюджета на общината  за 2012 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  13, от 
тях с  13  гласа  “за”,  “против” и  “въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
       РЕШЕНИЕ      №  2 / 16 

 

1. Общинският съвет с.Крушари  приема уточнения годишен план на бюджета 
за 2012 година по приходната и разходна част, по функции и дейности, както 
следва: 
 

1.1.ПО ПРИХОДА  4806924 
В това число:  
       За делегираните от държавата дейности 2974695 
       За местни дейности  1832229 
1.2.ПО РАЗХОДА  4806924 
В това число:  
       За делегираните от държавата дейности 2974695 
       За местни дейности  1832229 
2.Одобрява окончателния поименен списък за 
капиталови разходи за 2012 година по обекти 
и източници на финансиране  

 
663983 

3.Приема отчета за изпълнение на бюджета 
за 2012 година,както следва: 

 

3.1.ПО ПРИХОДА 4544001 
В това число:  
        За делегираните от държавата дейности 2726242 
        За местни дейности  1817759 
3.2.ПО РАЗХОДА  4544001 
В това число:  
        За делегираните от държавата дейности 2726242 
        За местни дейности  1578541 

 



        За дофинансиране на делегираните от 
държавата дейности със собствени средства  

 
 

239218 
4.Приема отчета на поименния списък на 
капиталовите разходи за 2012 година по 
обекти  и източници на финансиране  

 
 

662514 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          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, 
                  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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                            ОТНОСНО: Докладна записка относно отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2012 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, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с  13  гласа  
“за”,  “против”   и  “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  2 /17 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за състоянието на общинския 
дълг за 2012 година, както следва: 
 

          1.1.Временен безлихвен заем от 122820 лева от ПУДООС за 5 години от 2008 
година с гратисен период 2009 и 2010 година, за 2011 и 2012 година е погасен заем 
от 81864 лева, като остава за погасяване  през 2013 година – 40956 лева. 
 

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

 

 



  ОТНОСНО:  
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                            ОТНОСНО: Докладна записка относно разпределението на преходния 

остатък от 2012 година.            
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6, 
чл. 52   и  чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с § 38 т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Република България, с поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”,  “против” и  “въздържали се”  няма, 
Общинският съвет прие 
 

                                  РЕШЕНИЕ      №  2 / 18 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема разпределението на преходния 
остатък от 2012 година в размер на 357902 лева за:  
 

Делегираните от държавата дейности                                                             275297 
лева 
Общинска администрация 96128 
Други дейности по отбраната 13290 
Други дейности по вътрешната сигурност                                                            

22971 
Целодневни детски градини 1405 
Общообразователни училища 63046 
Здравеопазване 31746 
Дневен център за деца с увреждания 16616 
Читалища 1950 
От проекти общообразователни училища                                                            

28145 
                                         ВСИЧКО 275297 
  
 За местни дейности                                                                                    82605 
лева 
Чистота  33920 
Служби и дейности по поддръжка на  

 



общинските пътища  2239  
Международни програми и споразумения                                                              

2400 
За издръжка на общинска администрация                                                            

44046 
                                         ВСИЧКО 82605 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                            ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане сборен бюджет на 

община Крушари за 2013 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 и Наредбата за съставянето, изпълнението  и отчитането на 
общинския бюджет във връзка с прилагането на Постановление № 1 от 09.01.2013 
г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 
година, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  12  гласа  “за”,  
“против” няма и  1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 

 

             РЕШЕНИЕ           №  2 / 19 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема бюджета на общината за 2013 
година, както следва: 
   
            ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                           4554186 лева 
 

Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на           3043163 лева 
  
Обща субсидия  2742646 
Преходен остатък от 2012 година  275297 
Собствени приходи  25220 
  
Приходи за местни дейности  1511023 
В това число:  
Данъчни приходи  302400 
Неданъчни приходи  431000 
Обща изравнителна субсидия  474000 
Целева субсидия за капиталови разходи 127000 
Целева субсидия за изграждане и основен 
ремонт на общински пътища   

 
133000 

За зимно поддържане и снегопочистване на 
общински  пътищата  

39000 

Преходен остатък от 2012 година 82605 

 



За  възстановяване на временен безлихвен 
заем ПУДООС 

 
-40956 

За предоставени трансфери по управление 
на отпадъците  

 
-37026 

  
 

 ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                                      4554186 лева 
 Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи: 
 

За делегирани държавни дейности в размер на                                  3151737 лева 
 от държавни трансфери  2742646 
от местни приходи  25220 
от преходен остатък 275297 
от дофинансиране 108574 
В това число:  
   за  маломерни паралелки                                               28574 
   за капиталови разходи                                                80000 
 

За местни дейности в размер на                                                             1402449 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 

569028 471600 1040628 

Отбрана и сигурност 102267 3200 105467 
Здравеопазване  58073  58073 
Образование  1208299 287909 1496208 
Социални дейности 1124326 72424 1196750 
Жилищно строителство  359474 359474 
Почивно дело,култура 89744 31203 120947 
Икономически 
дейности 

 176639 176639 

                        Всичко 3151737 1402449 4554186 
 

3. Общинският съвет  приема  бюджета на общината по агрегирани бюджетни  
показатели, съгласно Справка № 5.  

4. Общинският съвет  приема поименния списък  на капиталовите  разходи за 
2013 година в размер на 503900 лева, в това число от целева субсидия 260000 лева 
и от собствени приходи – 243900 лева. 
 

 Целева  Собствени приходи 
Основен ремонт     260000 229900 
Функция Общи държавни служби  51500 
Топлоизолация фасада ІІІ етаж 
административна сграда  

  
8500 

Проучване и проектиране  43000 
Функция”Образование”    127000  
Ремонт на покрив,саниране на част от сграда 
и вертикална планировка на част от дворно 

 
   127000 

 



пространство при ЦДГ Лозенец 
Функция”Социално подпомагане”  80000 
Ремонт на сграда и благоустрояване на 
дворно пространство на Дом за стари хора 
с.Добрин 

  
 

80000 
Функция”Жилищно строителство,БКС  98400 
Изграждане,ремонт и поддържане на улици  98400 
Функция”Икономически дейности”    133000  
Ремонт на пътя DDВ 3173/ІІІ-293/ Коритен –
Абрит  

 
   133000 

 

Придобиване на ДМА   14000 
Функция”Жилищно строителство,БКС   14000 
Закупуване на автобусна спирка кметство 
Телериг  

  
6000 

Закупуване на автомобил марка ИФА В 50 л  8000 
   
Всичко капиталови разходи     260000 243900 
 

5.Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
5.1.Утвърждава сборен бюджет на разходите, разпределен по второстепенни   

разпоредители с бюджетни кредити. 
5.2.Приема разчет за разходи за членски внос в размер на 4800 лева. 
5.3.Утвърждава  субсидиите за читалищна дейност в размер на 87794 лева.  
5.4.Субсидии за спорт – 12000 лева. 
5.5.Приема разчет за разходи  в размер на 5500 лева за празника на 

общината. 
5.6.Приема разчет за разходи в размер на 2000 лева за фолклорен събор 

Текето. 
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 на нормативните изисквания, в съответствие с 
разпоредбите на  чл.33 ал.1 от ПМС № 1 от 9 януари 2013 година. 
          6.Приема следните лимити за разходи: 
          6.1.Социално-битови в размер  до 3 % от начислените трудови 
възнаграждения           
          6.2.Представителни разходи в размер на 5500 за кмета на общината и 
председателя на Общинския съвет. 
          7.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 
разноски. 
          8.Утвърждава поименен списък на лицата,имащи право на транспортни 
разноски,в размер на 85 на сто от цените на абонаментните  карти за превоз с 
автобус. 
          9.Приема числеността на персонала и разходите за заплати през 2013 година 
на делегираните от държавата дейности без училищата, които прилагат системата 
на делегираните бюджети.Справка № 6 
         10.Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове.Справка № 7 
         11.Възлага на кмета на общината: 
         11.1.Да отразява служебно промените на общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарение и спонсорство и в съответствие с 
волята на дарителя. 



         11.2.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, 
размера  и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани 
просрочени задължения в определен размер, както и за просрочените вземания и 
да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 
         12.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни 
и доказващи потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е 
определено друго, предоставя следните правомощия на кмета: 
         12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи 
в обема на общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата за 
заплати,осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата 
дейности. 
         12.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 
дейност или  от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да 
изменя общия й размер в частта на местните дейности. 
         12.3.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. 
         12.4.Да кандидатства за средства  от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти. 
         12.5.Да разработва  и възлага подготовката на общински програми и проекти 
за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на 
определените годишни цели на общината. 
         13.Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетните 
сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от 
временни безлихвени заеми  от бюджетната сметка. 
         14.Разходването на бюджетните средства/без целевите/ се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети: 
         14.1.Разходите за делегираните от държавата дейности  се извършват до 
размера на предоставените трансфери  и се използват по предназначение,като 
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 
         14.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност:за 
трудовиразходи, за покриване на просрочени задължения,за разходи по 
проекти,финансирани със средства от ЕС,за разходи свързани с дейности,за които 
се събират такси, за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи – горива, 
ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти. 
         15.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 
общинския бюджет по тримесечия и по месеци. 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 



    ОТНОСНО:  
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

               ОТНОСНО:  Докладна записка относно определяне на допълнително 
възнаграждение  за постигнати резултати на председателя 
на Общинския съвет.   

 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 26 ал. 2   и          

чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
19 т. 5  от Наредбата за заплатите на служителите  в държавната администрация, 
общ брой гласували 12, от тях с  12 гласа  “за”,  “против”   и   “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 

 
 

             РЕШЕНИЕ           №  2 / 20 
 

1. Общинският съвет  с. Крушари  определя допълнително възнаграждение 
на Председателя на Общинския съвет в размер на 60 % от допълнителното 
възнаграждение на кмета на общината. 

 

2. Средствата да се осигурят от преходния остатък на 2012 година при 
дейност „Общинска администрация”. 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                    
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 

 



 
  ОТНОСНО:  
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

               ОТНОСНО:  Докладна записка относно определяне на допълнително 
възнаграждение  за постигнати резултати на кмета на 
общината.    

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 26 т. 2  от 
Вътрешните правила за заплатите на служителите  в общинската администрация и          
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
общ брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”,  “против”   и   “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 

 

             РЕШЕНИЕ           №  2 / 21 
 

1. Общинският съвет  с. Крушари  определя  допълнително възнаграждение  
в размер на 2 000 лева на Кмета на общината. 

 

2. Средствата да се осигурят от преходния остатък на 2012 година при 
дейност „Общинска администрация”. 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                  
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                  
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 

 



  ОТНОСНО:  
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

               ОТНОСНО:  Докладна записка относно определяне на допълнително 
възнаграждение  за постигнати резултати на кметовете на 
кметства.     

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 5  и            

чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 26 т. 1 от Вътрешните правила за заплатите на служителите  в 
общинската администрация, общ брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”,  
“против”   и    “въздържали се” няма , Общинският съвет прие 

 

         РЕШЕНИЕ           №   2 / 22        
  

1. Общинският съвет с. Крушари   определя допълнително възнаграждение за 
постигнати резултати на кметове на кметства, както следва: 
  
 Петър Колев Генов - кмет на с. Телериг    458 лева                      

Мюзекяр Салим Ахмед – кмет на с. Лозенец              567 лева 
 Сезгин Аптиш Ибрям – кмет на с. Бистрец    507 лева 
 Пеню Маринов Пенев – кмет на с. Северци    552 лева 
 Исмаил Османов Османов – кмет на с. Полковник Дяково  602 лева 
 Семра Ибрямова Халил – кмет на с. Ефрейтор Бакалово          507 лева 
 Сейфула Мехмедалин Сейфула – кмет на с. Коритен  474 лева 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                         
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 



ТНОСНО:  
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

               ОТНОСНО: Предложение относно продажба на дворно място с площ 
850 кв.м. ,находящо се в парцел  X-общ., кв. 17 по плана 
на с. Северняк . 

 
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. 35 ал. 1  от Закона за общинската собственост и чл. 39 ал. 1  от 
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване,  общ брой гласували 13, от тях с  13 
гласа  “за”,  “против”   и    “въздържали се” няма , Общинският съвет прие 

 

                    РЕШЕНИЕ           №  2 / 23 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба 
чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот-частна 
общинска собственост, представляващ дворно място от 850 кв.м. находящо се в 
парцел  X-общ., кв. 17 по плана на с. Северняк, актуван с АОС № 1800/21.01.2013 г. 

 

2. Общинският съвет  приема пазарната оценка на имота  от 1955 лева, 
изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност   
рег.№ 100100596 от 14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители 
в България и определя начална тръжна цена от 2000 лева. 

 

3. Възлага на кмета на община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 



НОСНО:  
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

               ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно 
ползване на читалище с. Коритен – публична 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. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 12 ал. 4 от 
Наредбата за  реда за придобиване, управление  и разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  13 
гласа  “за”,  “против”   и    “въздържали се” няма , Общинският съвет прие 

   

            РЕШЕНИЕ           №  2  / 24        
  

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се предостави за 
безвъзмездно ползване масивна двуетажна сграда състояща се от: І етаж-две стаи, 
коридор и киносалон; ІІ етаж-пет стаи, библиотека, балкон и коридор и мазе-пет 
стаи, парно отделение и коридор с обща ЗП 510 кв.м. и дворно място от 4231 кв.м., 
находящи се в кв.19 парцел ІІІ с пл.№132 по плана на с.Коритен, актувани с АОС 
№1030/12.10.2009г. на НЧ „Христо Ботев-1940” с.Коритен  за срок от 10 (десет) 
години за задоволяване на културните потребности на населението на с.Коритен. 

2.Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право 
на ползване с председателя  на читалищното настоятелство на  НЧ „Христо Ботев-
1940” с.Коритен. 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 



СНО:  
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

               ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно 
ползване на читалище с. Телериг – публична общинска 
собственост. 

 След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8              
чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 12 ал. 4 от 
Наредбата за  реда за придобиване, управление  и разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  12 
гласа  “за”,  “против” няма  и    1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 
 

 

     РЕШЕНИЕ           №  2 / 25 
    
1. Общинският съвет с. Крушари  дава  съгласие да се предостави за 

безвъзмездно ползване масивна двуетажна сграда състояща се от:І етаж-седем 
стаи, коридор, киносалон и малък салон; ІІ етаж-две стаи,балкон, библиотека и стая 
на кинооператора; мазе-пет стаи, сервизно помещение и коридор с обща ЗП 510 
кв.м., паянтова сграда със ЗП от 115 кв.м. и дворно място от 3125 кв.м., находящи 
се в кв.14 парцел с пл.№205 по плана на с.Телериг, актувани с АОС 
№1031/12.10.2009г. на НЧ „Стефан Караджа-1932” с.Телериг  за срок от 10 (десет) 
години за задоволяване на културните потребности на населението на с.Телериг. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право 
на ползване с председателя на читалищното настоятелство на  НЧ „Стефан 
Караджа-1932” с.Телериг. 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                              
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                              
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 



О:  
                                                                     
                          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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                              ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно 

ползване на читалище с. Пол. Дяково – публична 
общинска собственост. 

 След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8              
чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 12 ал. 4 от 
Наредбата за  реда за придобиване, управление  и разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  12 
гласа  “за”,  “против” няма  и    1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 

 
 

         РЕШЕНИЕ           №  2 / 26 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави за 
безвъзмездно ползване масивна двуетажна сграда със ЗП от 799 кв.м. и дворно 
място от 2200 кв.м., находящи се в кв.33 парцел ІХ по плана на с.Полковник Дяково, 
актувани с АОС №177/23.05.2002г. на НЧ „Светлина-1945”  с. Полковник Дяково  за 
срок от 10 (десет) години за задоволяване на културните потребности на 
населението на с. Полковник Дяково. 

2.Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право 
на ползване с председателя на читалищното настоятелство на  НЧ „Светлина-1945” 
с.Полковник Дяково. 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                    
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                    
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                  ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно 

ползване на читалище с. Александрия – публична 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. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 12 ал. 4 от 
Наредбата за  реда за придобиване, управление  и разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  13 
гласа  “за”,  “против”   и    “въздържали се” няма , Общинският съвет прие 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  2 / 27 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се предостави за 
безвъзмездно ползване масивна сграда състояща се от три стаи със ЗП 180 кв.м., 
масивна сграда(склад) със ЗП от 22 кв.м. и дворно място от 1800 кв.м., находящи се 
в кв.53 парцел І с пл.№288 по плана на с. Александрия, актувани с АОС 
№345/27.05.2005г. на НЧ „Втори юни-2004” с. Александрия за срок от 10 (десет) 
години за задоволяване на културните потребности на населението на                           
с. Александрия. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право 
на ползване с председателя на читалищното настоятелство на  НЧ „Втори юни-
2004” с. Александрия. 

 
 

 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                           
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                           
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                  ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно 

ползване на читалище с. Ефр.Бакалово  – публична общинска 
собственост. 

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

чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 12 ал. 4 от 
Наредбата за  реда за придобиване, управление  и разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  12 
гласа  “за”,  “против” няма  и    1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 

 
 

           РЕШЕНИЕ           №  2 / 28 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави за 
безвъзмездно ползване част от  първи и втори етаж на масивна двуетажна сграда с 
обща ЗП от 586,40 кв.м., представляваща фоайе, киносалон, седем стаи, 
съблекални и санитарни помещения, находящи се в кв.11 парцел ХХ с пл.№186 по 
плана на с.Ефр.Бакалово, актувани с АОС №390/01.03.2006г. на НЧ „Кирил и 
Методий-1941” с. Ефрейтор Бакалово  за срок от 10 (десет) години за задоволяване 
на културните потребности на населението на с.Ефр.Бакалово. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право 
на ползване с председателя на читалищното настоятелство на  НЧ „Кирил и 
Методий-1941” с. Ефрейтор Бакалово. 

 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
              ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно 

ползване на Детска градина с. Коритен – публична 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. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 12 ал. 4 от 
Наредбата за  реда за придобиване, управление  и разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  13 
гласа  “за”,  “против”   и    “въздържали се” няма , Общинският съвет прие 
 

        РЕШЕНИЕ           №   2 / 29 
 

1. Общинският съвет с. Крушари даде съгласие да се предостави за 
безвъзмездно ползване масивна едноетажна сграда, състояща се от две спални, 
две занимални, методически кабинет, кухня, сервизни помещения, склад за 
хранителни продукти и склад за гориво с обща ЗП от 235 кв.м. и дворно място от 
3300 кв.м., находящи се в кв.25 парцел І с пл.№218 по плана на с.Коритен, актувани 
с АОС №1029/12.10.2009г. на Детска градина с.Коритен с директор Веселина 
Дичева Георгиева за срок от 10 (десет) години за задоволяване на образователните 
потребности на децата от с.Коритен, с.Абрит, с.Северняк и с.Капитан Димитрово. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право 
на ползване с директора на Детска градина с.Коритен. 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
              ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение в Решение № 13/120 

относно допускане изработване на проект за изменение  на ПУП-
ПРЗ за  УПИ I,  II  в кв. 25 и част от улична регулация между ОК 
112 и ОК 113  по плана на Стопански двор   с. Александрия, 
община Крушари,прието в заседание на Общински съвет-Крушари 
на 30.10.2012 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 91 ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 13, от тях с  13 
гласа  “за”,  “против”  и  “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

           РЕШЕНИЕ           №  2 / 30  
 

1. Общинския съвет с. Крушари  отменя  Решение № 13/120 по Протокол 13, 
прието на проведено на 30.10.2012 година заседание на Общински съвет-Крушари. 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                       
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                       
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
              ОТНОСНО:   Доклад относно приемане на нова Наредба за овладяване на 

популацията  на безстопанствените кучета и придобиване, 
притежание, отглеждане и регистрация на кучета на територията 
на община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2  и   
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 40 ал. 5 от Закона за защита на животните, общ брой гласували 13, от 
тях с  8 гласа  “за”,  “против” няма  и  5 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

           РЕШЕНИЕ           №  2 / 31  
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема Наредбата за овладяване на 
популацията  на безстопанствените кучета и придобиване, притежание, отглеждане 
и регистрация на кучета на територията на община Крушари. 

 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                   
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                   
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
              ОТНОСНО:  Доклад относно приемане на Дългосрочна програма  на община 

Крушари за възобновяеми енергийни източници и биогорива. 
 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12  

и    чл. 27 ал. 3   от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и чл. 9  от Закона за енергията  от възобновяеми източници, общ брой гласували 13, 
от тях с  10 гласа  “за”,  “против” няма  и  3 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 

     
                                       РЕШЕНИЕ           №  2 / 32  
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема Дългосрочната програма  на община 
Крушари за възобновяеми енергийни източници и биогорива да се разгледа на 
заседание на Общинския съвет през месец март 2013 година. 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                              
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
              ОТНОСНО:  Доклад относно приемане на Краткосрочна програма  на община 

Крушари за възобновяеми енергийни източници и биогорива. 
 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12  

и    чл. 27 ал. 3   от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и чл. 9  от Закона за енергията  от възобновяеми източници, общ брой гласували 13, 
от тях с  12 гласа  “за”,  “против” няма  и  1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 

 
 

             РЕШЕНИЕ           №  2 / 33  
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема Краткосрочната програма  на 
община Крушари за възобновяеми енергийни източници и биогорива да се разгледа 
на заседание на Общинския съвет през месец март 2013 година. 

 
 

 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                     
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
              ОТНОСНО:  Доклад относно приемане на отчет за проведените дейности по 

Общинската програма за опазване на околната среда на община 
Крушари. 

 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 24  

и    чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
във връзка с чл. 79 ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, общ брой 
гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”,  “против”   и   “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 

 
 

           РЕШЕНИЕ           №  2 / 34  
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за проведените дейности по 
Общинската програма за опазване на околната среда на община Крушари. 

 
 
 

 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                       
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                       
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
               ОТНОСНО: Информация относно нивото на изпълнение на проекти 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 13, от тях с  13 гласа  “за”,  “против”   и   “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 

 
 

          РЕШЕНИЕ           №  2 / 35  
 
 

1.Общинският съвет с. Крушари  приема за сведение информацията относно 
нивото на изпълнение на проекти на община Крушари.   
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                 
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.02.2013 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
               ОТНОСНО: Докладна записка относно избиране на Обществен съвет за 

оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите 
по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол 
върху тяхното осъществяване. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 35 от Закона 

за социално подпомагане, чл. 52 от ППЗСП  и  чл. 27 ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 13, от тях с  13 
гласа  “за”,  “против”   и   “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 

         РЕШЕНИЕ           №  2 / 36  
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 14/111 от 26.11.2000 г. 
на Общински съвет – Крушари. 

 

2. Общинският съвет с. Крушари избира Обществен съвет за оказване 
съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и 
упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване в състав: 

 Председател: Желка Великова – заместник - кмет на общината 
           Членове:    Нурхаят Нюфел Изет – общински съветник 

                          Димитрина Желева – директор Дирекция РРХД 
                          Живка Николова – Младши експерт ЗСУ 
                          Мюзекяр Салим Ахмед – кмет на с. Лозенец 
                          Исмаил Османов Османов – кмет на с. Полк. Дяково 

                Веска Йорданова Михайлова – Председател на „Общински  
                съвет на съюза на пенсионерите -2004” на Община Крушари 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                             
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 


