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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
                

       ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на годишен доклад за 
наблюдението на изпълнението на Общинския план за 
развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2015 
година. 

 
 След направените изказвания и предложения на основание чл. 24 ал. 1 т. 4 
от Закона за регионалното развитие  и чл. 27 ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 13, от тях с 13  
гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 
 
                    РЕШЕНИЕ           №  3 / 29 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява годишния доклад за наблюдение 
на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 
година за 2015 година. 
 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    

 
 
 
                   

 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                                     
                 ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на 

Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, 
поддържането и опазването на общинската собственост и 
околната среда. 

 
 

 След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.2 и               
чл. 27 ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,     
чл. 8 ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето, общ брой гласували  13, от тях с  
13   гласа  “за”,  0  “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие  
 

                    РЕШЕНИЕ           №  3 / 30 
 

I. Общинският съвет  с.Крушари   приема следните изменения и допълнения 
в Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на 
общинската собственост и околната среда: 

 

1. Създава се нова ал. 2 към чл. 13 с текст „Забранява се продажбата и 
сервирането на алкохолни напитки на лица в явно нетрезво състояние”. 
 

2. Досегашната ал. 2 към чл. 13  става ал. 3. 
 

3. Досегашната ал. 3 към чл. 13 става ал. 4. 
 

4. Текстът на ал. 2 към чл. 15 се изменя така: „При нарушение по ал.1 на 
виновните лица се налага наказание глоба в размер от 2000 лв. до 4000 лв.“ 
 

5. Текстът на ал. 3 към чл. 15 се изменя така: „При повторно нарушение на 
ал.1 се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за 
определен срок, но не по-дълъг от една година.“ 
 

6.Текстът в чл. 21 се изменя така:   
„Забранява се: 

/1/ Пребиваването извън домовете на лица под 14 години, без родител, 
попечител или друго лице, което полага грижи за детето след 20.00 часа; 

/2/ На лица навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават 
на обществени места след 22:00 часа, освен ако са придружени от родител, 
попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно 
основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за 
изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица полагащи грижи за 
непълнолетни на друго правно основание. 
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  /3/ Достъпа на деца до обществени места, в които се представят програми с 
еротично или порнографско съдържание и в зали за хазартни игри“. 
 

        7. Текстът в чл.22, ал.1 се изменя така: „Забранява се на собственици, 
наематели, ползватели, управители и въобще на всички лица, които държат 
търговски обект като бар, дискотека, ресторант, игрална зала, интернет-клуб, 
фитнес зала, кино или друго обществено заведение, в което се осъществява 
търговска дейност, да допускат влизането, пребиваването или престоя в държания 
от тях търговски обект на малолетни и непълнолетни лица в следните часове:  

 за лица под 14 години: от 20:00 до 07:00 часа; 

 за лица от 14 години до 18 години: от 22:00 до 06:00 часа. 
 

        8. Създава се нова ал. 2 към чл. 22 с текст „Забранява се достъпа на деца 
до обществени места, в които се представят програми с еротично или 
порнографско съдържание и в зали за хазартни игри”. 
 

       9. Досегашната ал. 2 към чл. 22  става ал. 3. 
 

           10. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като текста се изменя така: „Забраната по 
ал.1 не се прилага в случаите, когато малолетните лица се придружават от 
родител, попечител или друго лице, което полага грижи за детето“. 
 

     11. Създава се нова ал. 5 към чл. 22 с текст „Забраната по ал.1 не се прилага 
в случаите, когато родителите, попечителите или другите лица, които полагат 
грижи за детето, не могат да го придружат, но са осигурили пълнолетно 
дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 ч., ако 
детето е на възраст от 14 години до 18 години.  
 

    12. Досегашната ал. 4 към чл. 22 става ал. 6, като текста се изменя така: „При 
нарушаване на разпоредбите по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 2000 до 5000 лева. 
 

    13. Досегашната ал. 5 към чл. 22 става ал.7, като текста се изменя така: „При 
повторно извършено нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 2000 до 8000 лева“. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

     ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на 
Наредба № 11 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Крушари. 

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

ал.2  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”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
  

 

    РЕШЕНИЕ           №  3 / 31 
 

I. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения в 
Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Крушари: 
 

1. В чл. 34, ал. 1 „За технически услуги” т. 5 „ Заверка Приложение – част I на 
данъчни декларации по чл. 14 от ЗМДТ” се отменя. 

 
 
 
 

                                                                                         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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     

     ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на земеделски земи от 
Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през 
стопанската 2016/2017 година. 

 
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.75 ал.1 и чл. 79 ал. 1 от Наредба № 8 на Общинския съвет, с 
поименно гласуване,  общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”,  0 “против”   и 
0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
 
       РЕШЕНИЕ           №  3 / 32 
 

1. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за 
стопанската 2016/2017 година, съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) години. 
 

2. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем без 
търг маломерни земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 
2016/2017 година, съгласно Приложение №2  за срок от 1 (една) година. 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     

        ОТНОСНО: Докладна записка относно предварително съгласие за 
делба на поземлен имот № 122129 по КВС 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 във връзка с чл.14 ал.2 т. 7 от Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за 
поддържане на картата за възстановената собственост, с поименно гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с 13  гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
 

                                                РЕШЕНИЕ           №  3 / 33 
 

І. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се извърши делба на 
поземлен имот №122129 с площ от 44,805 дка с начин на трайно ползване „друга 
селскостопанска територия” по КВС на с.Северняк, актуван с акт за частна 
общинска собственост №2232/13.10.2015г., в следствие на която се образуват два 
нови имота, както следва: 
 1. Имот с проектен № 122130 – проектна площ 5,000 дка, начин на трайно 
ползване – друга селскостопанска територия, като в имота има сграда със ЗП от 
435 кв.м. 
 2. Имот с проектен № 122131 – проектна площ 39,805 дка, начин на трайно 
ползване – друга селскостопанска територия. 
 ІІ. Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари да предостави 
настоящото решение  на Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари за 
продължаване на процедурата, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за 
поддържане на картата на възстановената собственост.  

 

  
 
                                                                                         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   №  3 
 
                                       ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                    ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    

   ОТНОСНО: Предложение относно промяна начина на трайно ползване  на 
поземлен имот № 171002 по КВС на с. Лозенец. 

 

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. 45и ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.6 ал.1 от Закона за 
общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  
13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ           №  3 / 34 
 

1.Общинският съвет с.Крушари  дава предварително съгласие за промяна начина 
на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „нива” на поземлен имот №171002 с площ от 
12,089 дка по картата на възстановена собственост (КВС) на с.Лозенец, ІV категория 
актуван с АОС №1245 от 21.03.2011г. 

 

2.Общинският съвет определя  срок на валидност на предварителното съгласие за 
промяна начина на трайно ползване на имота  2 (две) години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящото решение. 

 

3.Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие за промяна предназначението на 
поземлен имот №171002 по картата на възстановена собственост (КВС) на с.Лозенец от 
публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на трайно ползване на 
имота. 

 

4.Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите законови действия. 

 
 

                                                                                         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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                        

       ОТНОСНО: Информация за работата на Местната комисия за обществен 
ред и сигурност за 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, 
общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  3  / 35 
 

1. Общинският съвет с.Крушари  приема информацията за работата на 
Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2015 година. 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  3 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
                 

      ОТНОСНО: Информация за състоянието на обществения ред и борбата с 
престъпността на територията на Участък „Полиция“                           
с. Крушари за 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, 
общ брой гласували 13, от тях с 13   гласа  “за”,  0 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

         РЕШЕНИЕ           №  3 / 36 

 

1. Общинският съвет с.Крушари приема информацията за състоянието на 
обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък „Полиция“                   
с. Крушари за 2015 година. 

 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    

 
 
 
 
 
                                         П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
                 ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване  на ПУП-

ПЗ за част от поземлен имот  № 013020 в землището на с. 
Александрия, община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 11  
и  чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 124а ал.1 и ал.5 и чл. 124б ал.1 от Закона за устройство на територията, общ 
брой гласували 13, от тях с 13   гласа  “за”,  0 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 
      РЕШЕНИЕ           №  3 / 37 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и 
разрешава изработването на ПУП-ПЗ за част от ПИ №013020 в землището на                          
с. Александрия, община Крушари за промяна на предназначението му от 
земеделски имот „нива” в имот „за съоръжение на техническата инфраструктура” с 
обявените устройствени показатели. 

 

2. Общинският съвет  възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  3 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
                 ОТНОСНО: Предложение относно одобяване на ПУП-ПП за 

електрозахранване  на тръбен кладенец в  ПИ № 000049 в 
землището на с. Лозенец, община Крушари, МТТ 20/0,4 кV. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 
и  чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл. 129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой 
гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против”   и   0 “въздържали се” , 
Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  3  / 38 
 

1. Общинският съвет с.Крушари  одобрява ПУП-ПП за електрозахранване на 
тръбен кладенец в ПИ №000049 в землището на с. Лозенец, община Крушари, 
област Добрич, МТТ 20/0,4 20kV. 

 

2. Общинският съвет  възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  3 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
         ОТНОСНО: Предложение относно приемане на План за действие на община 

Крушари в изпълнение на Областната стратегия за интегриране 
на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация 
за  периода 2016-2020 година. 

 

 

След направените изказвания и предложения на основание т.3 от Глава VII  
от  Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 
/2012-2020г./, 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”,  0 
“против”   и   0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  3  / 39 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема  Плана за действие на община 
Крушари в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна ромите ситуация за  периода 2016-2020 година. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  3 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на 

община Крушари за първия учебен срок на учебната  2015/2016 
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 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 

    РЕШЕНИЕ        №  3  / 40 
 

I. Общинският съвет с.Крушари   приема за сведение информацията за 
учебно-възпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен 
срок на учебната  2015/2016 година със следните препоръки:  

 

1. Общината да организира среща с представители на училищата и детските 
градини, отдел „Закрила на детето“, Полиция и Прокуратура и създаде ясно 
разписан ред за действие при възникване на риск от отпадане на ученици от 
училище. 

 

2. Да се изготви доклад за начина на управление от училищата на 
предоставената общинска собственост, степента и необходимостта от прилагане 
на общинските наредби по отношение на управление на предоставената 
собственост, както по отношение на обществените поръчки и други. 
 
 

 

 

                                                                                         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   №  3 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.03.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно внасяне на предложение в 

Министерски съвет на Република България за отпускане на 
персонална пенсия на деца-сираци. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 92 от Кодекса 
за социално осигуряване, чл. 7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, общ брой гласували 13, от тях с  12  гласа  “за”,  1 “против”   и   0 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  3  / 41 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на 
децата Ташо Христов Красимиров, Алекси Христов Красимиров и Христо Христов 
Красимиров. 
 
 
 

 

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