
О Б Щ И Н А  К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@krushari.bg :site:www.krushari.bg

ОБЩ ИНА КРУШАРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ)

ИЯУОПЯШ № Й 2  - \ Ъ  - Ъ \ 7 ВХОДЯЩ N5 0 6 С -  J /  ~
ДАТА W /  01 /2 0 ?'/ Г. ЯАТА ...Ц...w  Z

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СЕЛО КРУШАРИ 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

О Т Ч Е Т

ОТ ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ -  КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  КРУШАРИ 

ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и в изпълнение на Плана за работа на Общински съвет -  
Крушари, представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на 
Общински съвет за второто шестмесечие на 2020г.

ВНАСЯ:
ИЛХАН МЮСТЕ
Кмет на Общи

Изготвили:

Секретар община Крушари

В. Иванова 133ЛД
Директор дирекция АПИОФВу

_i______a_________________

Д. Желева ЗЗЛД
Директор дирищпя -д г х д -

mailto:krushari@krushari.bg
http://www.krushari.bg


Решение
№

№ 9 / 9 2

Прието решение

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 75, ал. 1, чл. 76, ал. 1 и чл. 
78, ал. 1 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, във връзка със Заповед № РД-46- 
143/20.03.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Общински 
съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с 
тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за срок от 5 (пет) 
години считано от стопанската 2020/2021 година, както следва:

№ Землище Имот № Площ

Начин
на

тр.ползв
ане

Катег
ория

АОС
№/дат

а

Цена
лв/дк

а нтц

1 с.Абрит 00031.9.9 15.028 нива 6

2539/2
6.02.2
020г. 61.00 916.71

2 с.Абрит
00031.60.

4 166.835 нива 4

2541/2
6.02.2
020г. 61.00

10176.9
4

3
с.Апександ

рия
00268.6.2

9 12.412 нива 3

2542/2
6.02.2
020г. 61.00 757.13

4
с.Александ

рия
00268.6.3

4 37.810 нива 6

2543/2
6.02.2
020г. 61.00 2306.41

5 с.Габер
14043.19.

46 33.295 лозе 5

2544/2
6.02.2
020г. 61.00 2031.00

6 с.Загорци
30185.90.

75 20.257 нива 3

2545/2
6.02.2
020г. 61.00 1235.68

7 с.Земенци
30185.83.

1 16.609 нива 4
2547/2
6.02.2 61.00 1013.15

Отговорна
дирекция,

отдел
РРХД

Предприети действия

Проведен е публичен търг с 
тайно наддаване.



020г.
963/30

с.Кап. 36138.2.3 .3.200
8 Димитрово 3 32.034 нива 4 9 61 1954.07

314/15
с.Кап. 36138.2.3 .9.200

9 Димитрово 7 20.011 нива 4 3 61 1220.67
967/30

1 с.Кап. 36138.9.1 .3.200
0 Димитрово 8 25.218 нива 4 9 61 1538.30

1038/1
1 с.Кап. 36138.12. 5.6.20
1 Димитрово 27 15.385 нива 3 10 61 938.49

2550/2
1 с.Кап. 36138.15. 6.02.2
2 Димитрово 12 46.052 нива 4 020г. 61.00 2809.17

2551/2
1 с.Кап. 36138.21. 6.02.2
3 Димитрово 50 16.552 нива 6 020г. 61.00 1009.67

1 с.Кап. 36138.25.

пустеещ
а.необра
ботваем

2549/2
6.02.2

4 Димитрово 147 10.064 а нива 6 020г. 61.00 613.90
15.173 друга

селищна 2552/2
1 с.Кап. 36138.14 територи 6.02.2
5 Димитрово 2.222 я 4 020г. 61.00 925.55

1 38618.14.

пустеещ
а.необра
ботваем

2553/2
6.02.2

6 с.Коритен 5 11.887 а нива 4 020г. 61.00 725.11
1 53357.63. 277/1.
7 с.Огняново 5 50.016 нива 4 4.2003 61.00 3050.98



1
8

с.Полк.Дяк
ово

57234.29.
4 100.038 нива 4

2554/0
4.03.2
020г. 61.00 6102.32

1
9

с.Полк.Дяк
ово

57234.36.
1 25.322 нива 4

2555/0
4.03.2
020г. 61.00 1544.64

2
0

с.Полк.Дяк
ово

57234.36.
2 165.255 нива 4

2556/0
4.03.2
020г. 61.00

10080.5
6

2
1

с.Полк.Дяк
ово

57234.41.
4 40.512 нива 4

2557/0
4.03.2
020г. 61.00 2471.23

2
2

с.Полк.Дяк
ово

57234.45.
21 15.049 нива 3

2558/0
4.03.2
020г. 61.00 917.99

2
3

с.Полк.Дяк
ово

57234.9.4
1 10.821 нива 3

2559/0
4.03.2
020г. 61.00 660.08

2
4 с.Северняк

65906.15.
17 25.016 нива 3

2561/0
4.03.2
020г. 61.00 1525.98

2
5 с.Северци 65913.8.1 50.006 нива 4

2562/0
4.03.2
020г. 61.00 3050.37

2
6 с.Северци

65913.10.
1 100.021 нива 4

2563/0
4.03.2
020г. 61.00 6101.28

2
7 с.Телериг

72196.12
0.1 18.304 нива 5

2565/0
5.03.2
020г. 61.00 1116.54

2
8 с.Телериг

72196.12
9.13 15.803 нива 4

2566/0
5.03.2
020г. 61.00 963.98

1110.79



№ 9 / 3 9 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 23, т. 1 и чл. 78, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
във връзка с изготвена пазарна оценка от външен независим оценител, 
Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен 
търг с тайно наддаване свободни общински парцели, намиращи се в територията 
на с.Загорци- дворни места за селскостопански нужди за срок от 5 (пет) години, 
считано от стопанската 2020/2021 година, както следва:

№
по
ре
д

АО
с
№■’

Докумен 
т дата Описание на имот Кв.

Парц
ел

Площ
на

имота^
н т ц

лв/дка
Наеми 
а цена

1
159
3

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 1 IX 1299 65.00 84.44

2
159
4

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 1 X 1400 65.00 91.00

3
159
5

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 1 XI 1495 65.00 97.18

4
159
6

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 1 XII 1425 65.00 92.63
5619 365.24

5
159
7

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 2 VII 1009 65.00 65 .59

6
159
8

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 2 VIII 991 65.00 64.42

7
159
9

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 2 IX 1010 65.00 65.65

РРХД Проведен е публичен търг с 
тайно наддаване.



8
160
0

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 2 X 1013 65.00 65.85
4023 261.50

9
160
1

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 3 VII 1061 65.00 68.97

10
160
2

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 3 VIII 1040 65.00 67.60

11
160
3

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 3 IX 1100 65.00 71.50

12
160
4

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 3 X 1103 65.00 71.70
4304 279.76

13
160
5

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 4 IV 714 65.00 46.41

14
160
6

10.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 4 V 696 65.00 45.24

15
160
7

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 4 VI 695 65.00 45.18

16
160
8

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 4 VII 693 65.00 45.05
2798 181.87

17
160
9

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 26 I 744 65.00 48.36

18
161
0

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 26 II 739 65.00 48.04



строителство".

19
161
1

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 26 III 737 65 .00 47.91

20
161
2

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 26 IV 736 65 .00 47 .84

21
161
3

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 26 V 734 65.00 47.71

22
161
4

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 26 VI 732 65.00 47.58

23
161
5

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 26 VII 835 65 .00 54.28

24
161
6

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 26 VIII 1300 65.00 84.50

25
161
7

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 26 IX 1509 65 .00 98 .09
8066 524.29

26
161
8

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 22 II 744 65.00 48.36

27
161
9

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 22 III 740 65.00 48 .10

28
162
0

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 22 IV 735 65.00 47.78

29
162
1

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 22 V 731 65 .00 4 7 .52



30
162
2

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 22 VI 726 65.00 47.19

31
162
3

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 22 VII 722 65.00 46.93

32
162
4

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 22 VIII 717 65.00 46.61

33
162
5

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 22 IX 708 65.00 4 6 .02
5823 378.50

34
162
6

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 23 I 719 65.00 46 .74

35
162
7

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 23 II 740 65.00 48 .10

36
162
8

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 23 III 710 65 .00 46.15

37
162
9

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 23 IV 705 65.00 45.83

38
163
0

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 23 V 700 65.00 45 .50

39
163
1

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 23 VI 696 65.00 45 .24

40
163
2

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 23 VII 691 65.00 44 .92

41 163 11.8.2011 Дворно място за 23 VIII 689 65.00 44 .79



3 г. "жилищно
строителство".

5650 367.25

42
163
4

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 24 I 824 65.00 53.56

43
163
5

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 24 II 820 65.00 53.30

44
163
6

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 24 III 817 65.00 53.11

45
163
7

11.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 24 IV 809 65.00 52.59
3270 212.55

46
163
8

12.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 25 I 916 65.00 59.54

47
163
9

12.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 25 II 805 65.00 52.33

48
164
0

12.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 25 III 801 65.00 52.07

49
164
1

12.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 25 IV 798 65.00 51.87

50
164
2

12.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 25 V 795 65 .00 51.68

51
164
3

12.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 25 VI 792 65.00 51.48

52 164 12.8.2011 Дворно място за 25 VII 791 65.00 51.42



4 г. "жилищно
строителство".

53
164
5

12.8.2011
г.

Дворно място за  
"жилищно 

строителство". 25 VIII 793 65.00 51.55

54
164
6

12.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 25 IX 795 65.00 51.68

55
164
7

12.8.2011
г.

Дворно място за  
"жилищно 

строителство". 25 X 797 65.00 51.81

56
164
8

12.8.2011
г.

Дворно място за 
"жилищно 

строителство". 25 XI 800 65.00 52.00

57
164
9

12.8.2011
г.

Дворно място за  
"жилищно 

строителство". 25 XII 1155 65.00 75.08
10038 652.47

Всичко общо: 4̂9591 3223.42

2. Възлага на Кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договори със спечелилите кандидати.

3. На основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет-Крушари допуска 
предварително изпълнение на акта:

№ 9 / 9 4 I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба № 8 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост, Общински съвет с.Крушари приема следното допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2020 година:

1.В Раздел II, се добавят точка 5 се добавя нова точка 25, а именно:

РРХД Изпълнено



№
по
ре
Д

Описание на имота АОС № Площ Данъчна
оценка

25 Стадион с. Крушари-футболно 
игрище с площ 35488 кв.м., 
едноетажна
сграда40097.501.656.1 със ЗП 
59 кв.м. и едноетажна сграда 
40097.501.656.2 със ЗП 100 
кв.м., находящи се в поземлен 
имот с идентификатор 
40097.501.656 по КК и КР на 
с.Крушари

76 / 20.04.2000Г. 35488 кв.м. 
59 кв.м.
100 кв.м.

71792,64
лв.

II.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

№ 9 / 9 5 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 7, ал. 4 от Наредба № 25 за реда за разпореждане, 
управление и ползване на имоти и съоръжения-общинска собственост, във 
връзка с чл. 103, ал. 1, т.З от Закона за физическото възпитание и спорта 
(ЗФВС), и заявление №ОС-12-3446/10.07.2020 от Петър Костадинов- 
представляващ Сдружение „Футболен клуб Заря-2006“, Общински съвет с. 
Крушари дава съгласие да се учреди в полза на Сдружение „Футболен клуб 
Заря-2006“ с.Крушари с ЕИК 124694737 безвъзмездно право на ползване на 
недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ Стадион с. 
Крушари, състоящ се от футболно игрище с площ 35488 кв.м., едноетажна сграда 
40097.501.656.1 със ЗП 59 кв.м. и едноетажна сграда 40097.501.656.2 със ЗП 100 
кв.м., находящи се в поземлен имот с идентификатор 40097.501.656 по КК и КР 
на с.Крушари, съгласно Акт за публична общинска собственост №76 от 
20.04.2000г., вписан в Служба по вписваният гр.Добрич с акт №44, том XXXV, 
рег.№14485, дело №7741 от 21.09.2005г.

______ 2. Срокът на безвъзмездното право на ползване е 5 (пет) години, считано

РРХД Сключен е договор за 
безвъзмездно право на 
ползване със Сдружение 
„Футболен клуб Заря-2006“ 
с.Крушари.



от датата на сключване на договора.

3. Възлага на кмета на Община Крушари да сключи договор за 
безвъзмездно право на ползване със Сдружение „Футболен клуб Заря-2006“ 
с.Крушари .

№ 1 0 /9 6 На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от 
06.11.2019 г. до 30.06. 2020 г.

Отдел ФБ Изпълнено

№ 1 0 /9 7 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с чл.11, ал.З от Закона за 
нормативните актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК, Общински съвет с. Крушари 
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Крушари, както следва:

§1. Член 23 се изменя така:
„ Чл. 23. (1). Лице, ползващо услугите на Домашен социален патронаж (ДСП), 

заплаща месечна такса в размер на 30 лв.;
(2) Таксата на едно лице включва месечните разходи за храна (при среднодневен 
уклад от 1.56 лв. за храноден). Разходите за заплати и осигуровки на персонала, 
перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, 
като и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, 
вода, канализация и битови отпадъци се поемат от Общинския бюджет.
(3) С предимство ползват услугите на ДСП ветераните от войните, които 
заплащат 50% от таксата по ал. 1;
(4) Такса се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се 
изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугите 
на патронажа за съответния месец.
(5) Таксите за ДСП се начисляват и събират от длъжностните лица от Звено „ 
Местни данъци и такси“ от общинска администрация и/или от определени лица 
със Заповед на кмета на община Крушари. Таксите се внасят в общинския 
бюджет до 25-то число на следващия месеца.“
§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

РРХД Изпълнено



№ 1 0 /9 8 На основание чл. 44 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2020 
година.

Отдел ФБ Изпълнено

№ 1 0 /9 9 На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
касовото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2020 година.

Отдел ФБ Изпълнено

№ 10/100 На основание чл.21 ал.1 т.15 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.198е ал. 3 и ал.5 от Закона за 
водите

1. Общински съвет с.Крушари дава мандат на Илхан Юсеин Мюстеджеб- 
кмет на Община Крушари да представлява Община Крушари в извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия, 
обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено на 11.08.2019 година от 
10:00 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич, като го 
упълномощава:

1.1. По първа точка от дневния ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари;

1.2. По точка втора от дневния ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари;

2. Определя Димитър Маринов Костадинов-зам.кмет ФБ на община 
Крушари за представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК, при невъзможност на Кмета на Община Крушари да участва лично в 
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като го 
упълномощава:

1.1. По първа точка от дневния ред - да гласува по целесъобразност в

Отдел ФБ Изпълнено



интерес на община Крушари;

1.2. По точка втора от дневния ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари;

№ 10/101 Общински съвет с. Крушари на основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за Отдел ФБ Изпълнено
командировките в страната приема отчета за разходваните средства за 
командировки от Председателя на Общинския съвет Крушари за периода от 
01.04.2020г. до 30.06.2020 г.

№ 10 /102 Общински съвет с. Крушари на основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за Отдел ФБ Изпълнено
командировките в страната приема отчета за разходваните средства за 
командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 01.04.2020г. до 
30.06.2020 г.

№ 10/103 На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС 
за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за нивото на изпълнение на проектите, по които 
работи община Крушари.

РРХД Изпълнено

№ 10/104 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
68, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.8 от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес извън осигурените по стандарта за 
съответната дейност, при сформиране на паралелки от I до XII клас, с не 
по-малко от десет ученици в СУ „Христо Смирненски“, с. Крушари, какго 
следва:

- паралелка в I клас - 13 ученици;
- паралелка в X клас - 13 ученици;

РРХД Изпълнено

№ 10/105 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал .2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
69, ал 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни

РРХД Изпълнено



средства за обезпечаване на учебния процес, извъносигурените по стандарта за 
съответната дейност, при сформиране на паралелка с по-малко от десет 
ученици в СУ“ Христо Смирненски“ , с. Крушари, както следва:

- паралелка XII клас - 7 ученици

№ 10/106 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
68, ал 1, т. 3, ал. 2 и ал. 6. от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес извън осигурените по стандарта за 
съответната дейност, при сформиране на паралелки с не по-малко от десет 
ученици от два класа в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари, както 
следва:

- паралелка 1и IV кл а с - слята -1 3  ученици;
- паралелка II и III кл а с - слята - 13 ученици
- паралелка VI и VII клас -  слята - 11 ученици

РРХД Изпълнено

№ 10/107 На основание чл. 21, ал. 1,т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
69, ал 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за 
съответната дейност, при формиране на паралелка с по-малко от десет 
ученици в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари, както следва:

- паралелка V клас - 7 ученици

РРХД Изпълнено

№ 10/108 На основание чл. 21, ал. 1,т.  23, от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, 
ал 1, т. 1, от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН, Общински 
съвет с.Крушари дава съгласие за функционирането на маломерни и слети 
паралелки в ОУ „Васил Левски“, с. Коритен, община Крушари, както следва:

- паралелка I - II клас - слята - 8 ученици 
- паралелка III - IV клас - слята -1 0  ученици

РРХД Изпълнено



- паралелка V - VI клас - слята - 8 ученици
- паралелка VII клас - 4 ученици

№ 10/109 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет с.Крушари приема 
доклада за дейността на народните читалища в изпълнение на програмата за 
развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2019г.

РРХД Изпълнено

№ 10/110 На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.40, ал.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет с. Крушари, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Крушари 
извършва следните промени в състава на ПК по конфликт на интереси - 
освобождава Радослав Йорданов като член на ПК по предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси по чл.72, ал.1,т.З от ЗПКОНПИ в 
Общински съвет-Крушари.

№ 11/111 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, 
чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във 
връзка с чл.756, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и писмо с вх.№ 00-12-3994/1/ от 18.08.2020г. от 
Директора на Областна дирекция “Земеделие“ гр.Добрич, Общинският съвет 
с.Крушари дава съгласие да се предоставят под наем полски пътища на 
територията на Община Крушари, за срок от една година на участниците в 
споразуменията по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи за стопанската 2020/2021 г., по цена в размер на средното 
годишно рентно плащане за съответното землище.

2. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява 
достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през 
следващата стопанска година.

3. Възлага на Кмета на общината последващи законови действия.

РРХД Изпълнено

№ 11/112 I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8, 
Общински съвет с. Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за

РРХД Изпълнено



2020 година:
1 .В Раздел II, точка 4 в таблицата се добавя нова точка, както следва:

по
ред

Описание на имота АОС № Кв./парцел Пло
Щ

Данъчна
оценка

28 Поземлен имот с площ 
37003 кв.м., трайно 
предназначение на 
територията: Земеделска, 
начин на трайно ползване: 
Друг вид поземлен имот 
без определено стопанско 
предназначение, 
категория на земята: 0

2571/23.07.20
20г

ПИ
№65913.8.96

3700
3
кв.м.

383,00
лв.

II. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

№ 11/113 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 Закона за общинската 
собственост и чл.43 ал.1 от Наредба №8 и заявление с вх.№ ОС-12-1425 от 
12.03.2020г. от Димитър Димитров, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да 
се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с 
идентификатор №65913.8.96 (предишен идентификатор: 65913.8.90, номер по 
предходен план: 000090) с площ от 37003 кв.м., трайно предназначение на 
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение (пустееща необработваема земя), 
категория на земята: 0 със съседни поземлени имоти с идентификатори: 
65913.20.87, 65913.8.97, 65913.20.63, 65913.8.60, 65913.8.28, 65913.8.29,
65913.81.999, 65913.81.71, 65913.80.22, актуван с акт за частна общинска 
собственост №2571/23.07.2020г.

РРХД Проведен е публичен търг с 
тайно наддаване за продажба 
на имота.

2. Общински съвет с. Крушари приема пазарната оценка на имота от 37 
000,00 лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота 
от 37 000,00 лв.



3.Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат.

№ 11/114 1. На основание чл.21 ал.1 т.15 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.198е ал. 3 и ал.5 от Закона за 
водите, Общински съвет с.Крушари дава мандат на Илхан Юсеин Мюстеджеб- 
кмет на Община Крушари да представлява Община Крушари в извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия, 
обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено на 14.10.2020 година от 
10:00 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич, като го 
упълномощава:

1.1. По първа точка от дневния ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари;

1.2. По точка втора от дневния ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари;

2. Определя Димитър Маринов Костадинов-зам.кмет ФБ на община 
Крушари за представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК, при невъзможност на Кмета на Община Крушари да участва лично в 
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като го 
упълномощава:

1.1. По първа точка от дневния ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари;

1.2. По точка втора от дневния ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари;

РРХД Изпълнено

№ 11/115 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с Решение № 4/14 
от 19.12.2019г. на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 
2020г. Общински съвет с.Крушари приема отчета за събраните и несъбрани 
приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2020 година.

РРХД



№ 11/116 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема изменение в 
Решение №3/32 от 27.02.2020г., както следва :

текстът „Песни и танци от слънчева Добруджа“ се заменя с текста 
„Невидимите съкровища на Добруджа“.

РРХД Изпълнено

№ 11/117 1. Общински съвет с. Крушари на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и 
чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ одобрява проект за 
изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ 
IX-561 и УПИ Х-561 в кв.32, УПИ VII-543 в кв.ЗЗ, УПИ XXXVII-569 в кв. 60 и улична 
регулация между о.т. 67 и о.т. 68 по плана на с. Крушари, община Крушари.

2. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши последващите, 
съгласно Закона действия.

РРХД Обнародвано обявление за 
решението в ДВ бр.93 
От 30.10.2020.

№ 11/118 1.Общински съвет с. Крушари на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.134, ал. 1, т. 1 и ал.2 т. 6 от ЗУТ дава съгласие да се изготви и 
процедира проект за изменение на подробен устройствен план-план за 
регулация /ПУП-ПР/ на УПИ XXIV-686 и УПИ XXV-687 в кв. 30 и изработване на 
подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на новообразуван 
УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари.

2.Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

РРХД Издадена заповед №РД-08- 
596/20.10.2020г. на Кмета на 
Община Крушари за 
разрешение за изработване 
на проект за изменение на 
ПУП-ПР и изработване на 
ПУП-ПЗ

№ 11/119 1. Общински съвет с. Крушари на основание чл.21 ал.1 т. 23 във връзка 
с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за приемане на Годишен план за 
работата на ОбС за 2020г. приема информацията за състоянието на пътната 
инфраструктура в Община Крушари.

РРХД Изпълнено

№ 11/120 Общински съвет с. Крушари на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с Решение № 
4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 
2020г., приема информацията за състоянието на материалната база и 
готовността на училищата и детските градини на територията на Община 
Крушари за откриване на учебната 2020/2021 г.

РРХД



№  11/121

№ 11/122

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.40, ал.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет с. Крушари, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Крушари 
извършва следните промени в състава на ПК по конфликт на интереси, като 
избира нов член на ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси по чл.72, ал.1,т.З от ЗПКОНПИ в Общински съвет-Крушари г-н Васко 
Балчев Балчев.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация Общински съвет Крушари дава съгласие Община 
Крушари да кандидатства за финансиране на проект „Реконструкция на помпена 
станция, резервоари и подмяна на довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. 
Северци“ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда.

2. Общински съвет Крушари удостоверява, че дейностите, включени в 
проект „Реконструкция на помпена станция, резервоари и подмяна на довеждащи 
водопроводи към с. Лозенец и с. Северци“ съответстват на Стратегическа цел 
2 „Създаване на поминък на територията“, Приоритет 5: Подкрепа за устойчиво 
развитие (свързаност и зелена икономика), Специфична иел 2 „Балансирана и 
ефективна селищна мрежа“, Мярка 4 „Доизграждане и развитие на техническата 
инфраструктура за балансирано развитие на населените места“, тире четвърто 
„доизграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи с цел намаляване 
загубите от течове и аварии“ от Общински план за развитие на община Крушари 
2014-2020г.

РРХД

РРХД

Изпълнено

№ 12/123 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 т. 2 от Наредба №8, Общински 
съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година:

1 .В Раздел II, точка 2 в таблицата се добавят нови точки, както следва:

РРХД Изпълнено

№
ПО
ре
Д

Описание на 
имота АОС №/дата Кв„ Площ

Данъчна
оценка

пл.№ Парцел кв.м.



58
Дворно място 
с.Добрин

1999/07.11.2013
г. 11 1-общ. 1050 2192,40

59
Дворно място 
с.Добрин

2000/07.11.2013
г. 11 П-общ. 900 1879,20

60
Дворно място 
с.Добрин

2001/07.11.2013
г. 11 XIV-общ. 850 1774,80

61
Дворно място 
с.Добрин

2002/07.11.2013
г. 11 XV-общ. 770 1607,80

62
Дворно място 
с.Добрин

2003/07.11.2013
г. 11 XVI-общ. 780 1628,60

63
Дворно място 
с.Добрин

2004/07.11.2013
г. 13 Vl-общ. 1300 2714,40

64
Дворно място 
с.Добрин

2158/16.02.2015
г. 45 III-399 2500 5478,00

65
Дворно място 
с.Добрин

2160/16.02.2015
г. 45 VI-417 2600 5697,10

66
Дворно място 
с.Добрин

2161/16.02.2015
г. 45 VII-401 2400 4780,80

67
Дворно място 
с.Добрин

2162/16.02.2015
г. 45 VIII-400 2600 5179,20

68
Дворно място 
с.Добрин

2163/16.02.2015
г. 45 IX-393 2600 5179,20

69
Дворно място 
с.Добрин

2164/16.02.2015
г. 45 Х-392 2500 4980,00

70
Дворно място 
с.Добрин

2167/16.02.2015
г. 46 IX-395 2600 5179,20

71
Дворно място 
с.Добрин

2168/16.02.2015
г. 51 VI-446 1200 2390,40

72
Дворно място 
с.Добрин

2169/16.02.2015
г. 51 VII-447 1300 2589,60

73
Дворно място 
с.Добрин

2170/16.02.2015
г. 51 V I11-412 1300 2589,60

74
Дворно място 
с.Добрин

2171/16.02.2015
г. 51 XV-412 1400 2788,80

75 Дворно място 2176/19.03.2015 47 IV-общ. 3000 6264,00



с.Добрин г.

76

Част от УПИ, 
целият с 
площ от 
11700 кв.м.

2250/03.05.2016
г. 67

П-За
училище 7700 15338,40

II. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

№ 12/124 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 23, т. 1 и чл. 78, ал. 2 от Наредба № 8 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост, искане с вх.№ОС-12-5185/02.10.2020г.,Общински съвет с.Крушари 
дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
свободни общински парцели в регулацията на с.Добрин за селскостопански 
нужди за срок от 5 (пет) години за стопанската 2020/2021 година и приема 
изготвените от външен независим оценител пазарни оценки, както следва:

№
по
ре
Д

АО
С
№

АОС
дата

Описание 
на имот

Кв
Парцел

Площ
на

имота
m 2

Наемна
цена

лв/дка

Годиш
на

наемна
цена
лв.

1
199
9

07.11.2013
г.

Дворно
място 11 1-общ. 1050 65.00 68.25

2
200

0
07.11.2013

г.
Дворно
място 11 М-общ. 900 65.00 58.50

3
200

1
07.11.2013

г.
Дворно
място 11 XIV-общ. 850 65.00 55.25

4
200

2
07.11.2013

г.
Дворно
място 11 XV-общ. 770 65.00 50.05

5
200

3
07.11.2013

г.
Дворно
място 11 XVI-общ. 780 65.00 50.70

6
200

4
07.11.2013

г.
Дворно
място 13 VI-общ. 1300 65.00 84.50

РРХД Решението е е процес на 
изпълнение.



7
215

8
16.02.2015

г. УПИ 45 III-399 2500 65.00 162.50

8
216

0
16.02.2015

г. УПИ 45 VI-417 2600 65.00 169.00

9
216

1
16.02.2015

г. УПИ 45 VI1-401 2400 65.00 156.00

10
216

2
16.02.2015

г. УПИ 45 VIII-400 2600 65.00 169.00

11
216

3
16.02.2015

г. УПИ 45 IX-393 2600 65.00 169.00

12
216

4
16.02.2015

г. УПИ 45 Х-392 2500 65.00 162.50

13
216

7
16.02.2015

г. УПИ 46 IX-395 2600 65.00 169.00

14
216

8
16.02.2015

г. УПИ 51 VI-446 1200 65.00 78.00

15
216

9
16.02.2015

г. УПИ 51 VII-447 1300 65.00 84.50

16
217

0
16.02.2015

г. УПИ 51 VIII-412 1300 65.00 84.50

17
217

1
16.02.2015

г. УПИ 51 XV-412 1400 65.00 91.00

18
217

6
19.03.2015

г. УПИ 47 IV-общ. 3000 65.00 195.00

19
225

0
03.05.2016

г.

Част от 
УПИ, 
целият с 
площ от 
11700 кв.м. 67

П-За
училище 7700 65.00 500.50

39350 2557.75

2. Възлага на Кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договори със спечелилите кандидати.



№ 12/125 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, чл.23, т.1 и чл.72 от Наредба № 8 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 
и във връзка с искане с вх.№ОС-12-5428/14.Ю.2020г. от Наталия Иванова, 
Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен 
търг с тайно наддаване сграда 40097.501.718.5: застроена площ от 22 (двадесет 
и два) кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, находящ се в 
поземлен имот с идентификатор 40097.501.718 с площ от 760 (седемстотин и 
шестдесет) кв.м. по КК и КР на с.Крушари, актувани с акт за общинска 
собственост №1437/23.06.2011г. за срок от 5 (пет години).

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение.

2.Общинският съвет определя началната тръжна месечна наемна цена от 
33,00 (тридесет и три) лв. (22,00 кв.м. х 1,50 лв. по т.9 от раздел V от Тарифата за 
определяне на начален размер на месечен наем за 1 кв.м. площ при 
предоставяне на помещения и терени-общинска собственост).

3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат.

№ 12/126 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2, предложение „пето“ от ЗМСМА, 
Общински съвет с.Крушари приема Декларация против експериментирането, 
изграждането и въвеждането в експлоатация на 5 G технологията на територията 
на община Крушари.

№ 12/127 На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА във връзка чл. 8 ал. 4 от Отдел ФБ Изпълнено
Наредбата за командировките в страната, Общински съвет с.Крушари приема 
отчета за разходваните средства за командировки от Председателя на 
Общинския съвет Крушари за периода от 01.07.2020г. до 30.09.2020 г.

№ 12/128 На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА във връзка чл. 8 ал. 4 от Отдел ФБ Изпълнено
Наредбата за командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема 
отчета за разходваните средства за командировки от Кмета на община Крушари 
за периода от 01.07.2020г. до 30.09.2020 г.



№ 12/129 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет с.Крушари дава 
съгласие на Община Крушари да кандидатства по Открита покана № 3 „Климат“ 
по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват 
емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ от Програма „Опазване 
на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансов механизъм 
на европейското икономическо пространство 2014 - 2021 год.

2. Упълномощава Кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия във връзка с кандидатстване и реализиране на проектното 
предложение при неговото евентуално одобрение.

3. Дава съгласие да подпише писмо за намерение за създаване на 
партньорство по проекта в съответствие с приложените документи и изисквания 
на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“.

4. Дава съгласие Кметът на Община Крушари да подпише Споразумение за 
партньорство преди сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

РРХД Изпълнено

№ 12/130 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , вр.с чл.52, ал.1 буква „г“ от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да 
бъде разкрита дейност „Предоставяне на топъл обяд" като местна дейност, 
предоставяна от Домашен социален патронаж с финансиране по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане/ОПХОМП/.

РРХД Изпълнено, внесен проект

№ 12/131 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. Последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 81, ал. 4, т. 2 от Наредба № 22 
от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 " 
Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. и административен договор № BG06RDNP001- 
19.003-С01/2019г. от 09.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 " Водено от общностите 
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
- 2020 г. за проект „Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица 
"Изгрев" в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“, сключен между 
Държавен Фонд „Земеделие", Местна инициативна група Тервел-Крушари и 
Община Крушари, седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. „Девети

РРХД Изплълнено



септември“ № 3-А, ЕИК по БУЛСТАТ 000852754, представлявана от Илхан Юсеин 
Мюстеджеб, Общински съвет Крушари упълномощава кмета на община 
Крушари да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 66 917, 02 лв. (шестдесет и 
шест хиляди деветстотин и седемнадесет лева и две стотинки) за обезпечаване 
на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-
19.003- С01/2019г. от 09.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 " Водено от общностите 
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
- 2020 г. за проект „Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица 
"Изгрев" в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“, сключен между Местна 
инициативна група Тервел- Крушари, Община Крушари и Държавен Фонд 
„Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-
19.003- С01/2019г. от 09.09.2019г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
акта.

№ 12/132 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията относно извършената подготовка на общината 
за работа през есенно-зимния сезон 2020-2021 г.

РРХД Изпълнено

№ 12/133 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за състоянието и дейността на Дом за стари 
хора „Света Петка“ с. Добрин за 2020 година.

РРХД Изпълнено



№ 12/134 На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 27 ал.З от Закона за социалните услуги, Общински 
съвет с. Крушари определя Съвет по въпросите на социалните услуги в община 
Крушари в състав:

Председател:
Назмие Люман-Заместник-кмет „Регионално развитие и хуманитарни 

дейности“
Заместник-председател:

Димитрина Желева-Дирекгор на дирекция „Регионално развитие и 
хуманитарни дейности“;

Секретар:
Живка Николова-младши експерт „Здравеопазване и социални услуги“

Членове:
1. Магдалена Миткова-директор на дирекция „Социално подпомагане“ 

гр. Добрич
2. Д-р Бисерка Веселинова-общопрактикуващ лекар;
3. Илиян Ангелов-старши инспектор ВПД началник участък „Крушари“ 

при Второ районно управление на МВР гр. Добрич
4. Мима Жекова-педагог в Средно училище „Христо Смирненски“ с. 

Крушари
5. Диана Иванова-председател на читалищно настоятелство на НЧ 

„Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари
6. Веска Михайлова-потребител на социални услуги в Центъра за 

социална рехабилитация и интеграция с. Крушари.

РРХД Изпълено

№ 13/135 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15, ал.З Закона за 
общинския дълг, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76 вр. с чл. 77 от 
Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет с. Крушари приема 
Наредба № 26 за условията и реда за поемане на общински дълг и за 
издаване на общински гаранции от Община Крушари.

Отдел ФБ Изпълнено

№ 13/136 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8, 
Общински съвет с. Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за

РРХД Изпълнено



2020 година:

1 .В Раздел II, точка 4 в таблицата се добавя нова точка, както следва:

№
по
ред

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчн
а
оценка

29 Урегулиран поземлен 
имот в с.Добрин

2165/16.02.2 
015г

VII с пл.№403 
в кв.46

600
кв.м.

5179,20
лв.

330 Урегулиран поземлен 
имот в с.Добрин

2166/16.02.2 
015г

VIII с пл.№398 
в кв.46

600
кв.м.

5179,20
лв.

II. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

№ 13/137 1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 Закона за общинската 
собственост и чл.43 ал.1 от Наредба №8 и заявление с вх.№ ОС-12-5495 от 
19.10.2020г. от Теодор Тодоров, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се 
извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран 
поземлен имот VII с пл.№403 в кв.46 по плана на с.Добрин с площ от 2600 кв.м. 
със съседни парцели: УПИ III-397, УПИ VIII-398, улица от о.т.121 до о.т.122, УПИ 
VI-406, УПИ IV-404, актуван с акт за частна общинска собственост 
№2165/16.02.2015Г.

РРХД Решението
изпълнение.

е е процес на

2.Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на урегулиран 
поземлен имот VII с пл.№403 в кв.46 по плана на с.Добрин от 7 800,00 лв., 
изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота 
от 7 800,00 лв.

______3.Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба



чрез публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот VIII с 
пл.№398 в кв.46 по плана на с.Добрин с площ от 2600 кв.м. със съседни парцели: 
УПИ II-396, УПИ IX-395, улица от о.т.121 до о.т.122, УПИ VII-403, УПИ IV-404 и 
УПИ III-397, актуван с акт за частна общинска собственост №2166/16.02.2015г.

4.Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на урегулиран 
поземлен имот VIII с пл.№398 в кв.46 по плана на с.Добрин от 7 800,00 лв., 
изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота 
от 7 800,00 лв.

5. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат.

№ 13/138 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за общинската 
собственост, Общински съвет с. Крушари приема отчет за отдадените под наем 
поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери-публична общинска 
собственост за 2020г.

РРХД Изпълнено

№ 13/139 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с § 16 ПЗР към ЗИД 
на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет с. 
Крушари приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски 
градини на територията на Община Крушари както следва:

§1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1.В алинея четвърта текстът „5-годишна възраст“ се заменя с „4- 

годишна възраст“.
§2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й=

РРХД Изпълнено

№ 13/140 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за дейността на Домашен социален патронаж за 
2020 година.

РРХД Изпълнено



№ 13/141 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г.,Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за дейността на Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция в с. Крушари за 2020 година

РРХД Изпълнено

№ 14/142 На основание чл. 56 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет с. Крушари приема Годишен план за работата 
на Общинския съвет с. Крушари за 2021 година.

№ 14/143 На основание чл. 56 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация

1. Общински съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане 
заседанията на Общинския съвет през 2021 година, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане 
заседанията на постоянните комисии през 2021 година, съгласно Приложение 
№ 2.

№ 14/144 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 133 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и съобразно разпоредбите на чл.26 и 28, ал.1 
вр. с чл.11, ал.З от Закона за нормативните актове и чл.79, във вр. с чл.77 от АПК, 
Общински съвет с. Крушари приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на 
общинската собственост и околната среда на територията на Община Крушари 
както следва:

§1. Създава се глава пет „а“ с чл. 62а и чл.62б

„Глава пет „а“
Отглеждане на селскостопански животни

Чл. 62а.
(1) Физическите и юридическите лица могат да отглеждат селскостопански 

животни на територията на община Крушари.
(2) При отглеждане на селскостопански животни, собствениците и

РРХД Изпълнено



ползвателите на животновъдните обекти са длъжни да спазват изискванията на:
- Закона за ветеринарномедицинската дейност;
- Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 

към животновъдните обекти;
- Наредби за хуманно отношение съгласно вида и категорията на заявените 

животни за отглеждане;
- Наредба № 40 от 02.12.2008 г. за условията за отглеждане на 

селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески 
особености.

(3) В обекти на физически лица, находящи се в границите на населените 
места на територията на общината, предназначени за отглеждане на животни за 
лични нужди, допустимият брой животни е както следва:

- За населените места на територията на общината:
1. едър рогат добитък - до 3 крави и техните приплоди до 1 (една) година;
2. свине за угояване до 3 бр.;
3. свине майки до 2 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;
4. коне и магарета до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
5. овце и кози до 7 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
6. възрастни птици независимо от вида до 50 бр.;
7. бройлери и подрастващи птици независимо от вида до 50 бройлера;
8. зайкини с приплодите до 10 бр.

(4) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е 
разрешено извън строителните граници и в населените места на територията на 
общината, при отстояния, условия и брой отговарящи на изискванията на 
действащото законодателство.
(5) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с 
разпоредбите на Закона за пчеларството.

Чл. 626. Забранява се:
1. Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия, 

неотговарящи на изискванията на действащото законодателство.
2. Отглеждането на животни и птици по терасите на всички жилищни сгради, в 

избените, таванските помещения и входовете на жилищни сгради, с 
изключение на еднофамилните.

3. Отглеждането на животни и птици в жилищни сгради след установяване от
компетентните органи, че същите пречат на живущите в жилищната сграда.______



4. Извеждането и пускането на паша на селскостопански животни и птици в 
регулационно застроителните граници на населените места в общината, както 
и оставянето им без надзор в обхвата на пътя.

5. Събирането на селскостопански животни на стада и пускането им на паша 
по зелените площи, детските и учебни заведения в границата на населените 
места.

6. Въвеждане на животни в търговски обекти и на обществени места.
7. Провеждане на борби(игри) с животни със залагания.
8. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи общинска 

или държавна собственост в границите на населените места.
9. Отглеждането на селскостопански животни в централната градска зона.
10. Отглеждането на животни в съсобствени парцели, без писменото 

съгласие на всички съсобственици.
11. Изхвърлянето на труповете на умрели селскостопански. Същите да се 

загробват в трупосъбирателни пунктове или ями, изградени върху терени извън 
територията на населените места и определени от кмета на общината или кмета 
на кметството.

§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

№ 14/145 I.Ha основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8, 
Общински съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2020 година:

1.В Раздел II, точка 5 в таблицата се добавят точка 26, както следва :

РРХД Изпълнено

№
по
ред

Описание на имота АОС №/дата Площ Данъчна
оценка



26 П озем лен имот № 40097.501.569 с 2568/08.06.202 1596 4650,20
площ  1596 кв.м. и 374 кв.м., Ог. кв.м,- лв.
представляващ и  част от масивна зем я 67949,40
триетаж на сграда № 40097.501.569.1, 374 кв.м,- лв.
ц ялата  с площ от 569 кв.м., 
находящ а се  в позем лен имот 
№ 40097.501.569 по КК и КР на 
с.Крушари -  обект №1, 2, 4 и 5

сграда

II.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

№ 14/146 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската 
собственост, чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.З от Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на ОбС 
с.Крушари, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно 
право на ползване на Агенция по заетостта гр.София за нуждите на Дирекция 
„Бюро по труда“ гр.Добрич, Филиал с.Крушари върху Обект №1, състоящ се от 
стая с полезна площ от 20,13 m 2  със 10,063 % ид.части от общ коридор и 
тоалетна за обекти 1, 2, 3, 4 и 5, равни на 4,27 m 2, представляващ част от 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8, находящ се в 
сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.569 (по 
предходен план №423, УПИ I в кв.29) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Крушари, актувани с АчОС №2568/08.06.2020г. за срок от 10 (десет) 
години.

2. Общинският съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 
безвъзмездно вещно право на ползване на имот-частна общинска собственост 
№ ОС-09-2505 от 26.07.2019г., сключен между Община Крушари и Агенция по 
заетостта гр.София, считано от влизане в сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно законовите разпоредби.

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение.



№ 14/147 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската 
собственост, чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и ал.З от Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-обицинска собственост на ОбС 
с.Крушари, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди 
безвъзмездно право на ползване на Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари 
върху Обект №2, състоящ се от стая с площ 20,79 m 2 , стая с площ 20,79 m 2 и 
стая с площ 76,91 m 2  или общо с полезна площ 118,49 m 2  със 59,233 % ид.части 
от общ коридор и тоалетна за обекти 1, 2, 3, 4 и 5, равни на 25,15 m 2 , 
представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
40097.501.569.1.8, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.569 (по предходен план №423, УПИ I в кв.29) по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, актувани с АчОС 
№2568/08.06.2020г. за срок от 10 (десет) години.

2. Общинският съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 
безвъзмездно вещно право на ползване на имот -  частна общинска собственост 
№ ОС-09-1238 от 18.12.2014г., сключен между Община Крушари и Общинска 
служба „Земеделие“ с.Крушари, считано от влизане в сила на настоящото 
решение.

3. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно законовите разпоредби.

РРХД Решението е е процес на 
изпълнение.

№ 14/148 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската 
собственост, чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.З от Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на ОбС 
с.Крушари, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди 
безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане гр.София 
за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Добрич върху Обект №4, 
състоящ се от стая с полезна площ от 27,72 m 2  със 13,857 % ид.части от общ 
коридор и тоалетна за обекти 1, 2, 3, 4 и 5, равни на 5,88 m 2 , представляващ част 
от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8, находящ се 
в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.569 (по 
предходен план №423, УПИ I в кв.29) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Крушари, актувани с АчОС №2568/08.06.2020г. за срок от 10 (десет)

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение.



години.
2. Общинският съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 

безвъзмездно вещно право на ползване на имот -  частна общинска собственост 
№ ОС-09-2474 от 15.07.2019г., сключен между Община Крушари и Агенция за 
социално подпомагане гр.София, считано от влизане в сила на настоящото 
решение.

3. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно законовите разпоредби.

№ 14/149 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската 
собственост, чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и ал.З от Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на ОбС 
с.Крушари, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди 
безвъзмездно право на ползване на Областна дирекция по безопасност на 
храните гр.Добрич за нуждите на Филиал с.Крушари към ОДБХ гр.Добрич върху 
Обект №5, състоящ се от стая с полезна площ от 12,91 m 2  със 6,454 % ид.части 
от общ коридор и тоалетна за обекти 1, 2, 3, 4 и 5, равни на 2,74 m 2, 
представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
40097.501.569.1.8, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.569 (по предходен план №423, УПИ I в кв.29) по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, актувани с АчОС 
№2568/08.06.2020г. за срок от 10 (десет) години.

2. Общинският съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 
безвъзмездно вещно право на ползване на имот-частна общинска собственост 
№ 00-09-2554 от 30.08.2019г., сключен между Община Крушари и Областна 
дирекция по безопасност на храните гр.Добрич, считано от влизане в сила на 
настоящото решение.

3. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно законовите разпоредби.

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение.

№ 14/150 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.9, ал.2 от Закона за общинската 
собственост,Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се застраховат

Отдел ФБ Изпълнено



недвижими имоти-частна общинска собственост, включително срещу природни 
бедствия и земетресения, а именно:

№
по
ре
А

Недвижим имот АОС № и 
дата

Балансова
стойност

1 Трафопост "Метал" с.Крушари 2055/15.08.20
14 5684.21

2 Масивна сграда с.Полк.Дяково (бивша 
поща) 48/01.06.1999 13550.47

3 Административна сграда с. Крушари 
(ДСК, 2-ри и 3-ти етаж)

2568/08.06.20
20 263311.53

4 Аптека с. Крушари 1995/28.10.20
13 3093.67

5 Апартамент №2, ет.1 с. Крушари 2066/19.08.20
14 17931.53

6 Апартамент №6, ет.2 с. Крушари 2067/19.08.20
14 27942.08

7 Кметство с.Северци
1082/27.09.20

10 23343
8 Битов комбинат с.Коритен 10/02.02.1998 38165.23

9 Битов комбинат с.Лозенец
2400/04.05.20

17 19198.94
10 Здравна служба с.Бистрец 62/04.01.2000 3460.14
11 Пенсионерски клуб с.Ефрейтор Бакалово 52/12.05.1999 59267.85
12 Сграда - Апф.тип с.Габер 64/07.01.2000 42956.85
13 Сграда - Апф.тип с.Загорци 71/07.01.2000 1778.42

519683.92

2. Възлага на Кмета на община Крушари да извърши всички действия по 
изпълнение на настоящото решение.

№ 14/151 1. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местната самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари дава съгласие Община

РРХД Изпълнено



Крушари да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, 
Проект „Красива България“, кампания 2021 година с проект „СМР на Средно 
училище „Христо Смирненски“ с. Крушари“.

2. Общински съвет с. Крушари определя собствено финансово участие на 
Община Крушари в проект „СМР на Средно училище „Христо Смирненски“ с. 
Крушари“ в размер на 52 (петдесет и два) % от общия бюджет на проекта.

№ 14/152 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. Последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и административен договор № 
BG06RDNP001-19.003-C01/2019r. от 09.09.2019г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 " 
Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Рехабилитация на част от улица 
"Черно море" и улица "Изгрев" в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“, 
сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна инициативна група Тервел- 
Крушари и Община Крушари, седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. 
„Девети септември“ № 3-А, ЕИК по БУЛСТАТ 000852754, представлявана от 
Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет Крушари упълномощава кмета на 
община Крушари да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 13 383,40 лв. 
(тринадесет хиляди триста осемдесет и три хиляди лева и четиридесет стотинки) 
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане 
по заявка по договор № BG06RDNP001-19.003-C01/2019r. от 09.09.2019г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 "Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" 
на Мярка 19 " Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Рехабилитация на част 
от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с. Крушари, община Крушари, област 
Добрич“, сключен между Местна инициативна група Тервел- Крушари, Община 
Крушари и Държавен Фонд „Земеделие”.

РРХД Изпълнено



2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001- 
19.003-С01/2019г. от 09.09.2019г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
акта.

№ 14/153 На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал.2 от 
Закона за народните читалища, Общински съвет с. Крушари приема Годишна 
програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2021 г.

РРХД Изпълнено

№ 14/154 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г.,Общински съвет с. 
Крушари приема отчета за дейността на Обществения съвет по въпросите на 
социалните услуги в община Крушари

РРХД Изпълнено


