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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  13.12.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                        

   ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

          
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 3 и  

чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,    
чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, общ брой гласували 12, от тях с  9  гласа  “за”,  3 
“против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
 

 

                 РЕШЕНИЕ           №  3 / 5 
 

1. Общински съвет с. Крушари приема Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет с.Крушари, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация 

 
 

 

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п /                              

                                                                                /В.Каракашев/  

       

                                                                                           ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                          /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410 с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  13.12.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                        
ОТНОСНО: Избор на ръководства и членове на Постоянните комисии към 

Общински   съвет  с. Крушари. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 1 
и    чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общинския съвет  прие 
 

         РЕШЕНИЕ        №  3 / 6 
 

1. Общински съвет Крушари определя 5  числен състав на постоянните 
комисии на Общински съвет Крушари. 

 

                                   ГЛАСУВАЛИ: 
            „за“ - 12,  “против“ – 0,  „въздържали се“-0 

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

и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общинският съвет  прие 

                              РЕШЕНИЕ        №  3 / 7 
 
1.Общинският съвет с. Крушари избира състав на Постоянната комисия по 

“Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, 
обществен ред, контрол и общинска собственост”, както следва:  

 
          1.1. Раим Рамадан Раиф 
                             1.2. Нуртен Февзитова Мехмедова 
                             1.3. Нурхаят Нюфел Изет 
                             1.4 Радослав Добрев Йорданов 
                            1.5. Здравко Христов Здравков 
 

                                   ГЛАСУВАЛИ: 
            „за“ - 12,  “против“ – 0,  „въздържали се“-0 
 

2. Избира ръководство на Постоянна комисия “Бюджет, финанси, данъчна 
политика,икономика,селско стопанство законност, обществен ред, контрол и 
общинска собственост”, както следва: 

 
- Раим Раиф  – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

 

http://www.krushari.bg/


                                   ГЛАСУВАЛИ:  
          „за“ – 9,  „против“ – 0, „въздържали се“ - 3 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 1 
и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общинският съвет  прие 
                                        РЕШЕНИЕ        №  3 / 8 

 

1.Общинският съвет с. Крушари избира състав на Постоянната комисия по 
“Образование, култура, спорт, младежки дейности,здравеопазване, социална 
политика, вероизповедания,  демографски и етнически въпроси, интеграция на 
бежанци“, както следва:  

          1.1. Нуртен Февзитова Мехмедова 
                            1.2. Раим Рамадан Раиф 
                             1.3. Мудин Кадир Кадир 
                             1.4 Васко Балчев Балчев 
                            1.5. Здравко Христов Здравков 
 

                                   ГЛАСУВАЛИ: 
            „за“ - 12,  “против“ – 0,  „въздържали се“-0 
 

2. Избира ръководство на Постоянна комисия “Образование, култура, 
спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, 
вероизповедания,  демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци“, 
както следва: 

 

- Нуртен Мехмедова – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

                                  ГЛАСУВАЛИ:  
          „за“ – 12,  „против“ – 0, „въздържали се“ - 0 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 1 
и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общинският съвет  прие 
                                        РЕШЕНИЕ        №  3 / 9 

 

1.Общинският съвет с. Крушари избира състав на Постоянната комисия по 
“Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” , както следва: 

          1.1. Инджихан Мехмед Мюмюн 
                            1.2. Юзджан Мюмюн Мустафа 
                             1.3. Исмаил Асан Исмаил 
                             1.4  Борислав Диянов Балчев 
                            1.5. Иван Илиев Йорданов 
 

                                   ГЛАСУВАЛИ: 
            „за“ - 11,  “против“ – 0,  „въздържали се“-1 
 

2.Избира ръководство на Постоянна комисия“Международно 
сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и 
селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” , както 
следва: 

- Инджихан Мюмюн – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

                                   ГЛАСУВАЛИ:  
            „за“ – 8,  „против“ – 0, „въздържали се“ - 4 



 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 1 
и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общинският съвет  прие 

 

                                        РЕШЕНИЕ        №  3 / 10 
 

1.Общинският съвет с. Крушари избира състав на Постоянната комисия по 
“Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  по чл.72, ал.1,т.3 от 
ЗПКОНПИ“, както следва: 
 

          1.1. Нурхаят Нюфел Изет 
                            1.2. Инджихан Мехмед Мюмюн 
                             1.3. Мудин Кадир Кадир 
                             1.4  Радослав Добрев Йорданов 
                            1.5. Иван Илиев Йорданов 
 

                                   ГЛАСУВАЛИ: 
            „за“ - 12,  “против“ – 0,  „въздържали се“-0 
 

2. Избира ръководство на Постоянна комисия по  “Предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси  по чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ“, както 
следва: 

- Нурхаят Изет – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

                                ГЛАСУВАЛИ:  
            „за“ – 8,  „против“ – 0, „въздържали се“ - 4 

 

 

 

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п /                              

                                                                                              /В.Каракашев/  

       

                                                                                           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  13.12.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                        
 
ОТНОСНО:  Докладна записка относно Даване на мандат и определяне на 

представител за представляване на Община Крушари на 
извънредното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по 
В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД    
гр. Добрич, което ще се проведе  на 18.12.2019 година от 10.00 
часа. 

 

 След направените изказвания и предложения на основание чл.21 
ал.1 т.15 и  ал. 2 и чл. 27 ал.3 и ал.5 от Закона за местното  самоуправление и 
местната администрация,  чл.198е ал. 3 и  ал.5 от Закона за водите, с поименно 
гласуване, общ брой гласували  12, от тях  с  9  гласа  “за”, 1  “против” и  2 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

  
    РЕШЕНИЕ           №  3 / 11 
 

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 18.12.2019 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; 

1.3. По точка трета 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: 
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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; 

1.3. По точка трета от дневния ред   - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари. 

 

 

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п /                              

                                                                                              /В.Каракашев/  

       

                                                                                           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  13.12.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                        
 
ОТНОСНО:  Докладна записка относно  избор на делегат и заместник делегат за 

отчетно-изборното общо събрание на Сдружение „Толерантност“. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.15 
и  чл. 27 ал.3 и ал.5  от Закона за местното  самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.10, ал. 1 от Устава на Сдружение „Толерантност”, 
с поименно гласуване,  общ брой гласували  12, от тях с 9  гласа  “за”, 1  “против” 
и  2 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ           №  3 / 12 
  

1.Общински съвет Крушари определя за делегат на Община Крушари в 
Сдружение „Толерантност”  Илхан Юсеин Мюстеджеб – кмет на Община Крушари. 

 

2. Общински съвет Крушари определя за заместник-делегат на Община 
Крушари в Сдружение „Толерантност“ Видин Фиданов Каракашев – председател 
на Общински съвет Крушари. 

 

 

 

                        

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п /                              

                                                                                              /В.Каракашев/  

       

                                                                                           ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                           /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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