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                                               П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.09.2011 г. 
                                                       ПО ТОЧКА  ПЪРВА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 

    ОТНОСНО: Докладна записка относно одобрение на Споразумение за 
партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, 
Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ “Управление на отпадъците – Регион 
Добрич” касаещо разработване на проектното предложение с наименование  “ Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна 
програма ”Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на 
процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22  и сключване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна помощ. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 15  и чл. 27 
ал. 4  и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа  “за”,   “против”  и    
“въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

 
 
          РЕШЕНИЕ    9  /  89 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари, в партньорство с 
общини Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Тервел, Шабла, Никола Козлево и 
СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич” да кандидатства за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ проектното предложение с наименование  “Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна 
среда 2007-2013 г.” Референтен номер на процедурата:  BG 161PO005/10/2.10/07/22.    

2. При гласуването на общинския бюджет за 2013 г. и 2014 г. да бъдат осигурени 
необходимите средства за обезпечаване на необходимият финансов ресурс за изпълнение 
на проекта в размер на  собствен принос на Община Крушари,  в размер на  53 000 лв, 
разпределени по 50 % за 2013 г. и 2014 г. Средствата ще бъдат осигурени от собствен 
финансов ресурс по § 2707   от бюджета на общината в дейност  „Чистота”. 



Недопустимите разходи по проекта да бъдат осигурени със  средства от ПУДООС и 
банков кредит. 
 3. Общинският съвет  одобрява предложеното Споразумение за партньорство между 
общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, 
Шабла, Никола Козлево и СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич” за разработване 
на проектното предложение с наименование “Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна среда 2007-
2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” 
/наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 
161PO005/10/2.10/07/22  и изпълнение на сключен договор за предоставена безвъзмездна 
помощ,  като дава съгласие Община Крушари, да подпише СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 
ПАРТНЬОРСТВО, съгласно представения проект.  
 4. Общинският съвет  възлага на Кмета на общината да подпише Споразумението за 
партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, 
Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ “Управление на отпадъците – Регион 
Добрич”, което да бъде част от проектното предложение с наименование “Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна 
среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в 
регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 
161PO005/10/2.10/07/22. 

5. Общинският съвет  възлага на  Кмета на общината да подпише проектното 
предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост 
«Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22   и всички 
съпътстващи го документи. 

6. Общинският съвет  възлага на  Кмета на общината да подпише договора за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен въз основа на проектното 
предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост 
«Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22. 

7. Общинският съвет  възлага на  Кмета на Община Крушари, да участва в Общото 
събрание на сдружението, като гласува «за»  приемане на споразумението за партньорство 
между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, 
Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич”, което 
да бъде част от проектното предложение с наименование “Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна 
среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в 
регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 
161PO005/10/2.10/07/22. 



8. Общинският съвет  възлага на  Кмета да извърши всички други необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на проект с Референтен номер на процедурата: BG 
161PO005/10/2.10/07/22. 

9. Препис от настоящото решение да бъде изпратен на Сдружение «Управление на 
отпадъците - Регион  Добрич » за сведение. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                       
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                              
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                               П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 
                                                               ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.09.2011 г. 
                                                       ПО ТОЧКА  ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 
                      ОТНОСНО: Докладна записка относно избиране на временно изпълняващи 
длъжността Кмет на община и кметове на кметства във връзка с предстоящите местни 
избори. 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 42 ал. 6  и ал. 9  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от 
тях с 11 гласа  “за”,   “против”  и    “въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 
     

     РЕШЕНИЕ        9 / 90 
 

1. Общинският съветс. Крушари на основание чл. 42 ал. 6 от ЗМСМА   избира за 
временно изпълняващ длъжността кмет на община Крушари г-н Зекерие Алиш Мехмед – 
заместник кмет по „Икономически дейности” за периода от изтичане на мандата на 
настоящия кмет /06.11.2011г./ до полагане на клетва  пред Общинския съвет на  
новоизбрания кмет на общината. 
 

2. Общинският съвет  с. Крушари избира временно изпълняващи длъжността кметове 
на кметства за периода от изтичане на мандата на настоящите кметове /06.11.2011г./ до 
полагане на клетва пред Общинския съвет на новоизбраните кметове на кметства, както 
следва: 
 

 
№      Кметство Име,презиме и фамилия              Работи като 

 
1 Бистрец Янка Димитрова Драганова Кметски наместник с.Александрия 
2 Северци Васил Михайлов Василев Кметски наместник с.Пор.Кърджиево 
3 Лозенец Коста Славов Сидоров Ст.специалист „ГРАО” 
4 Полковник Дяково Васил Иванов Василев Кметски наместник с. Добрин 
5 Телериг Метин Юсеин Асан Кмет с. Габер 
6 Ефрейтор Бакалово Осман Шефкет Осман Кмет с. Абрит 
7. Коритен Осман Мустафа Азис Кмет с. Северняк 
 



3. За времето за изпълнение на съответната длъжност на лицата по т. 1 и т. 2 да се 
изплаща възнаграждение в размер на  възнаграждението на съответния титуляр. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                       
                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                              
                    /Илхан Мюстеджеб /   
 
                     ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                   /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 
 
 


