
 
                                                                     
                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО:Избор на заместник-председател на Общински  съвет с. Крушари. 
                                                     
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 24 ал. 2 и чл. 
27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 
15 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общ брой гласували 
13, от тях с 8  гласа  “за”,  3  “против”   и    2  “въздържали се”, Общинският съвет  
прие 

 
 

 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  4 / 13 
 
 

1.Общински съвет с. Крушари  избира за заместник-председател на 
Общинския съвет с. Крушари  Нуртен Февзитова Мехмедова. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

      ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Годишен план за 
работата  на Общински съвет  с. Крушари за 2020 година.  

                                                               
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 56 ал.1  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал.3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували  13, от 
тях с  13   гласа  “за”,  0  “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
 
  

                    РЕШЕНИЕ           №  4 / 14 
 

1.Общински съвет с. Крушари  приема Годишен план за работата на 
Общински съвет с. Крушари за 2020 година.                                                                            
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Календарен график за 
провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и 
постоянните комисии. 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 56 ал.2  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал.3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували  13, от 
тях с  13   гласа  “за”,  0  “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  4 / 15 
 

1. Общински  съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане  
заседанията  на Общинския съвет  през 2020 година, съгласно Приложение  № 1. 
 

2. Общински  съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане  
заседанията на постоянните комисии  през 2020 година,съгласно Приложение  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне размера на трудовите 

възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.5, 
чл. 38 ал.7 и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.5  ал.16 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в 
бюджетните организации и дейности, общ брой гласували  13, от тях с  8 гласа  
“за”, 5 “против” и  0 “въздържали  се”, Общинският съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ           №  4 / 16 
 

 1.Общински съвет с. Крушари определя основно трудово месечно 
възнаграждение на кмета на община Крушари и кметовете на кметства, считано от 
06.11.2019 година както следва: 
 1.1. Кмет на община Крушари– 3100.00 лева 
 1.2. Кметове на кметства, както следва: 

Длъжностни наименования Предложение за основна месечна 
заплата   / лева/ 

Кмет на кметство с. Бистрец 700 

Кмет на кметство с. Ефрейтор Бакалово 720 

Кмет на кметство с. Коритен 700 

Кмет на кметство с. Лозенец 700 

Кмет на кметство с. Полковник Дяково                                                         700 

Кмет на кметство с. Северци 700 

Кмет на кметство с. Телериг  770 
 

 2. Към основните месечни заплати, определени в т. 1 се начисляват 
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж в размер 1 на сто за всяка 
прослужена година. 
 3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка 
на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, 
Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и 
удръжки съгласно Вътрешните правила за работна заплата в общината. 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

         ОТНОСНО: Предложение относно определяне възнаграждението на 
Председателя на Общински съвет Крушари.  

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 26  ал. 1  и 

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.18  ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общ брой 
гласували 13, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и 1  „въздържал се”,  Общинският 
съвет прие 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  4 / 17 
 

1. Общински съвет с. Крушари  определя  за  Председателя на Общинския 
съвет пълно работно време с продължителност от 8 часа дневно /40 часа 
седмично/ и определя възнаграждение в размер на 80 % от  възнаграждението на 
кмета на общината. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: 6.Предложение относно определяне възнагражденията на 

общинските съветници. 
                                                
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 34  ал. 1  и 
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.23  ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общ брой 
гласували 13, от тях с  8 гласа „за”,  5 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският 
съвет приe 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  4 / 18 
 
           

1. Общински съвет с. Крушари  определя месечно възнаграждение на 
общинските съветници  в размер на 35 % от средната брутна работна заплата в 
общинска администрация за съответния месец. 

 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО:  Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата 

програма за 2019 година. 
 
 След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 
и чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Решение № № 2/6 от 31.01.2019г. на  Общински съвет Крушари за 
приемане бюджета на община Крушари и чл. 124 от Закона за публичните финанси, 
с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  8 гласа  “за”,  5  “против”   и  
0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
    РЕШЕНИЕ           №  4 / 19 

 

      1.Общински  съвет Крушари одобрява промяната на капиталовата            
програма за 2019 година, а именно:  

Наименование  Било  Става  

Придобиване на транспортни средства  30000 100 000 

 

        2. Общинския съвет с. Крушари възлага на кмета на община Крушари да 
извърши необходимите промени по бюджета за 2019г. по пълна бюджетна 
класификация. 

 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД                

          ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2019 година.   

След направените изказвания и предложения на основание 21 ал.1 т.8  и                  
чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното  самоуправление и местната 
администрация,чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с 
чл.6 ал.2 т.2 от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с  8  гласа „за”,  5  „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският 
съвет прие 
                                             РЕШЕНИЕ           №  4 /20 
 

І.Общински съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 
година: 

1.В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят  точка 80 и 81, както следва : 
 

№ 

по 

ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 

оценка 

80 Поземлен имот 

с.Крушари 

2527/13.08.2019г. 40097.29.52 672 кв.м. 1427,90лв. 

81 Поземлен имот 

с.Крушари 

2528/13.08.2019г. 40097.29.53 373 кв.м. 792,60лв. 

 

2.В Раздел ІІ се добавя нова точка 5, както следва : 
 

„5.Имоти, на които Община Крушари ще учреди право на 
прокарване/преминаване: 

 

№ по 

ред 

Описание на имота АОС 

№ 

Кв./парцел Площ Данъчна 

оценка 

1 Поземлен имот в с.Крушари с 

НТП-За местен път 

 40097.501.658 2608 кв.м.  

2 Поземлен имот в с.Крушари с 

НТП-За второстепенна улица 

 40097.501.745 9904 кв.м.  

 

 

http://www.krushari.bg/


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

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлени имоти 
№40097.29.52 и №40097.29.53 по КК на с.Крушари. 

                                                                     
            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.31  ал.1 от Закона за общинската собственост и  чл. 43  ал.1 от 
Наредба  № 8 на Общинския съвет и заявление с вх.№ОС-12-2788 от 17.05.2018г. 
от Валентин Георгиев Василев, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от 
тях с  8  гласа „за”,  4 „против”  и  1  „въздържал  се”,  Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ           №  4 / 21 
 

1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска 
собственост, приема пазарните оценки на имотите, изготвени от независим 
оценител със сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596 от 
14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в България и 
определя началните тръжни цени за имотите, както следва: 
  

№ Имот № Площ НТП АОС №/дата 

Пазарна 
стойност 
на имота 

 

Начална 
тръжна 
цена 

1 40097.29.52 672 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 2527/13.08.2019г. 4704,00 4705,00 

2 40097.29.53 373 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 2528/13.08.2019г. 1119,00 1120,00 

        
2. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 

сключи договори със спечелилите кандидати. 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

    ОТНОСНО: Предложение относно даване на съгласие за учредяване на 
безвъзмездно право на преминаване на кабелно-оптично 
трасе с изграждане на собствена стълбова мрежа на 
„БЕРГОН ИНТЕРНЕТ” ЕООД в с.Крушари. 

 

            След направените изказвания и предложения на основание чл.21, ал.1, т.8  
и чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, 
чл.30, ал.5, чл.18, ал.3 във връзка с чл.19, ал.1 и чл.31, ал.1 и ал.3 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и заявление с 
вх.№ ОС-12-5545 от 06.11.2019г. от „БЕРГОН ИНТЕРНЕТ” ЕООД, с поименно 
гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 11  гласа „за”,  1 „против”  и  1  
„въздържал се”,  Общинският съвет прие 
 

           РЕШЕНИЕ           №  4  / 22 

1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие за учредяване безвъзмездно 
право на преминаване за срок от 10 /десет/ години в полза на „БЕРГОН 
ИНТЕРНЕТ” ЕООД на трасе на обект: „Кабелно-оптично трасе с изграждане на 
собствена стълбова мрежа на „БЕРГОН ИНТЕРНЕТ” ЕООД в село Крушари,област 
Добрич, от съществуващ стълб до края на селото“ през имоти – публична общинска 
собственост, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор №40097.501.745 с площ 9904 кв.м. с начин 
на трайно ползване – За второстепенна улица по кадастралната карта на 
с.Крушари, 

- Поземлен имот с идентификатор №40097.501.658 с площ 2608 кв.м. с начин 
на трайно ползване – За местен път по кадастралната карта на с.Крушари 

с обща дължина на трасето 489 метра върху 15 броя метални стълба. 
 

2. Възлага на кмета на община Крушари последващите, съгласно закона 
действия. 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

             ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Краткосрочна 
програма на Община Крушари за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и 
биогорива. 

            След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.12  
и    чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общ брой гласували 13, от 
тях с 12  гласа „за”,  0 „против”  и  1 „въздържал  се”,  Общинският съвет прие 
 
 

                       РЕШЕНИЕ           №  4  / 23 

  1. Общински съвет с. Крушари приема Краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

2019-2022 година. 

  2. Възлага на Кмета на Община Крушари да организира изпълнението на 
Програмата и предостави на изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво 
енергийно развитие, Областния управител и Общински съвет Крушари информация 
за нейното изпълнение. 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
             ОТНОСНО:Докладна записка относно даване на съгласие за 

кандидатстване с проектно предложение Програма 
„Възобновяема енергия, енергийно ефективност, 
енергийна сигурност“, финансирана по Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство 
2014-2021“. 

 
  След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.23  

ал.2 чл. 59 и сл.  и  чл. 27 ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, общ брой гласували 13, от тях с 11 гласа „за”,  0 „против”  и 2  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  4  / 24                                                              

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА 

1.Общински съвет- Крушари дава съгласие си Община Крушари 
да  кандидатства с проектно предложение по  Програма „ Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и 
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 
осветление на общините“, финансирана по Финансов механизъм на европейското 
икономическо пространство 2014-2021“. 

2.Общински съвет - Крушари дава съгласие община Крушари да си 
сътрудничи с партньор с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно 
предложение. 

 

3. В случай на одобрение на проектното предложение да подпише и да внесе 
за одобрение в Общински съвет-Крушари Споразумение за партньорство преди 
сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ с програмния 
оператор. 

 

4.Общински съвет–Крушари дава съгласие Кметът на Община Крушари да 
предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това 
число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия 
относно подготовката и комплектуването на проектното предложение при спазване 
на указанията на насоките за кандидатстване по процедура „Рехабилитация и 
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено  
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осветление на общините“, финансирана от Финансов механизъм на европейското 
икономическо пространство 2014-2021, както и всички утвърдени в рамките на 
Програмата образци на документи. 
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                      /Гинка Русева/   
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
             ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на проект за  изменение 

на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в 
обхват УПИ ХХІ в кв.30 и улична регулация между ОТ 103 и ОТ 
104 по плана на с. Крушари, 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, във 
връзка с чл. 134 ал.2 т.6 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           №  4 / 25 
 

           1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира 
проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ в 
обхват УПИ XXI в кв.30 и уличната регулация между ОТ 103 и ОТ 104 по плана на с. 
Крушари, община Крушари. 
 

2.Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
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             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
             ОТНОСНО: Предложение относно определяне на представител на 

община Крушари в Общото събрание на МИГ „Тервел-
Крушари“. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21, л.1, т.15 и 
т.23, чл.27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.1, т.1 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., с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от 
тях с 13   гласа  “за”,  0 “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  4  / 26 
 
 

1. Общински съвет с.Крушари определя за нуждите на всички произтичащи от 
участието на община Крушари в МИГ „Тервел – Крушари“ действия, община 
Крушари да бъде представлявана от  Видин Фиданов Каракашев, с постоянен 
адрес – с.Полк.Дяково, ул. „Пета“, №11, община Крушари, област Добрич. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

        ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 
2020 година. 

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

Закона за народните читалища 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        №  4  / 27 

1.Общински съвет с.Крушари приема Годишна програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Крушари за 2020 година със  следното 
допълнение: 

Празникът на гърнетата се провежда през първата събота или неделя на м. 
юни. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно Даване съгласие за членство на 

председателя на Общински съвет с. Крушари в 
Националната асоциация на председателите на общински 
съвети в Република България. 

 

                       
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,с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  
“за”,  0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  4  / 28 
 

1.На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА   дава съгласие председателят на 
Общински съвет с. Крушари да членува в Националната асоциация на 
председателите на общински съвети в Република България, като дължимия 
членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи за 
Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски 
организации“. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                              ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
 
          ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне представител на 

Общински съвет Крушари  в  Областния  съвет за намаляване 
на риска от бедствия.  

 
 
 

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 във връзка с чл. 64а ал. 2 от Закона за защита при бедствия, общ 
брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

      РЕШЕНИЕ        №  4  / 29 
 

1. Общинският съвет с. Крушари определя за свой представител в 
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия  Нурхаят Нюфел Изет. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин 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   №  4 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  19.12.2019 г. 
                              ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно Определяне представители на 

Общински съвет Крушари  в  Общинския съвет за намаляване 
на риска от бедствия. 

 
                        

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 
във връзка с чл. 65а ал. 2 от Закона за защита при бедствия, общ брой гласували 
13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
 
 

      РЕШЕНИЕ        №  4  / 30 
 

1. Общинският съвет с. Крушари определя за свой представител в 
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия Борислав Диянов Балчев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.krushari.bg/

