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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  27.02.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет с. Крушари 

за второто шестмесечие на 2019 година. 
 

 
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и    0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
 

                    РЕШЕНИЕ   №  3 / 22 
 

 На основание чл. 21 ал.1 т.24 във връзка с чл. 44 ал.1 т. 7 от ЗМСМА,  
Общински съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение рeшенията на Общински 
съвет Крушари за второто шестмесечие на 2019 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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

  ОТНОСНО:  Докладна записка относно продажба на УПИ XII за ПДС в 
кв.31 по плана на  с. Полк.Дяково.                                                              

                   
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и 0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                               РЕШЕНИЕ  № 3 / 23 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 Закона за общинската 
собственост, чл.43 ал.1 от Наредба №8  на ОбС и заявление с вх.№ РД-20-71 от 
07.01.2020г. от Ради Тодоров Радев   

1.Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот XII, отреден „За 
ПСД“ в кв.31а по плана на с.Полковник Дяково с площ от 1144 кв.м., актуван с акт 
за частна общинска собственост №670/26.03.2007г. 

2.Общински  съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 3432,00 
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  
3432,00 лв.   

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

 

                                                                                         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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 
          ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлени имоти                 

№65906.10.1 и №65906.10.2 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Северняк.                         

 

След направените изказвания и предложения с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и    0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 / 24 

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 на ОбС и заявление с вх.№ОС-12-5598 от 
11.11.2019г. от Севгюл Неждет Арун 

1. Общински  съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №65906.10.1 с площ 2,111 дка 
с начин на трайно ползване – лозе, IV категория по КККР на с.Северняк, актуван с 
акт за частна общинска собственост №2529/14.11.2019г. 

2. Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 3170,00 
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  
3170,00 лв. 

3. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №65906.10.2 с площ 1,001 дка 
с начин на трайно ползване – лозе, IV категория по КККР на с.Северняк, актуван с 
акт за частна общинска собственост №2530/14.11.2019г. 

4. Общински съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 1500,00 
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  
1500,00 лв. 
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5.Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво 

на Полицейски участък с. Крушари за 2020 година. 
       

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  3 / 25  

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общински съвет с. Крушари дава съгласие да бъде 
осигурено финансиране  със  собствени средства по бюджета на общината  за 2020 
година  от дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски 
участък  с. Крушари за 150 литра дизелово гориво на месец за периода от 
01.01.2020 до 31.12.2020 година за лек автомобил Ситроен „Евазион“ с рег. № Тх 
04 22 ХК, предоставен за безвъзмездно право на ползване с Решение № 12/134 от 
30.09.2014 година на Общински съвет Крушари, за изпълнение на основните 
задачи и дейности  на служителите от Полицейски участък Крушари. 

 
 
 
 
 

 

                                                                                         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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО: Предложение относно реда за предоставяне на пасища и 

мери за общо и индивидуално ползване, приемане на 
годишен план паша и правила за ползване на пасищата и 
мерите от общинския поземлен фонд на територията на 
Община Крушари.                  

 

След направените изказвания и предложения  с поименно явно гласуване, 
общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа  “за”,  0  “против”   и   0  “въздържали се”, 
неучаствал в гласуването-един, Общинският съвет  прие 

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  3 / 26  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.37о, ал.1, ал. 4 и 
ал. 5 и чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл.9 от Наредба №7 за стопанисване, управление 
и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община 
Крушари, Общински съвет с. Крушари 

І. Дава съгласие за предоставяне за общо и индивидуално ползване на 
пасища и мери от ОПФ на община Крушари. 

II. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и 
за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни 
животни на територията на съответното землище и дава съгласие за предоставяне 
им, съгласно Приложение 1. 

  ІІI. Определя правила за ползването на мерите и пасищата на територията 
на община Крушари, както следва : 

Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община 
Крушари 

1. Задължения на общината 

1.1.     да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и 
пасища от местното население за паша на притежаваните от тях животни. 
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1.2.     да предоставя периодична информация и методически указания на 
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на 
мерите и пасищата. 

2.Задължения на ползвателите 

2.1. да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни 
мероприятия. 

2.2. да подобряват повърхностно терена. 

2.3. да подобряват мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното торене. 

2.4. да се борят с плевелите и вредната растителност. 

2.5. да поддържат мерите и пасищата в добро състояние. 

2.6. да използват рационално и щадящо мерите и пасищата. 

2.7. да заплатят наем за ползване при подписване на Договора за ползване на 
общински пасища и мери. 

2.8. да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението 
им. 

2.9.  да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване. 

2.10. да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и 
екологични норми и противопожарни правила. 

2.11.     да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и 
мерите. 

2.12.     да опазват електро-преносните и други съоръжения и инсталации, както и 
водоемите. 

2.13.     да изпълняват указанията на специализираните органи. 

2.14.     да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови, строителни и 
други отпадъци. 

2.15.     да не унищожават единични и групи дървета, предназначени за пладнуване 
на животните. 

2.16.     да не допускат превръщането на пасищата и мерите в обработваема земя – 
нива. 

2.17.     да не допускат палене на растителността в пасищата и мерите. 

2.18.     да не преотдават наетите пасища и мери за ползване на трети лица. 

2.19.   да не се допускат до участие в търга лица, които имат всякакъв вид 
задължения към общината  



ІV. Приема Годишен план за паша на територията на Община Крушари, както 
следва: 

1. Основание 

Настоящият годишен план за паша за стопанската 2019/2020 година се разработва 
на основание чл.37о от ЗСПЗЗ, съгласно който планът се изготвя ежегодно и се 
внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет 

2. Обхват 

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползването на 
мерите и пасищата в населените места на територията на Община Крушари, 
изготвени съгласно чл37о от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет 
Крушари. 

3. Цел 

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и 
пасищата общинска собственост от земеделските стопани, както и да се повишат 
техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики, както и 
тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда. 

4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на Плана 

4.1. Кметът на Община Крушари: 

а/ ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и 
управление на мерите и пасищата от ОПФ на територията на Община Крушари; 

б/ изисква от кметовете и кметските наместници на населените места спазването 
на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на 
съответното кметство; 

в/ съгласува списъците с данните за земеделските стопани или техни сдружения, 
регистрирани като юридически лица, кандидатстващи за ползване на общински 
пасища и мери с Областна дирекция по безопасност на храните и с Ветеринарно-
медицинската служба. 

4.2. Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности”: 

а/ ежегодно изисква списък на мерите и пасищата от ОПФ от Общинска служба 
„Земеделие“; 

б/ отговаря за актуализацията на плана и съдейства на кметове и кметски 
наместници за изпълнението му; 

в/ изготвя договори и следи за техните срокове; 

г/ създава и води регистър за лицата ползващи общински пасища и мери; 

4.3 Кметът и кметските наместници на съответното населено място: 

а/ провежда събрание на лицата, отглеждащи пасищни животни или на лица, поели 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние; 



б/ изготвя протокол от събранието включващ информация и сведения за 
общинските пасища и мери, които са в недостиг или излишък за землището на 
съответното населено място; 

в/ организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и пасищата 
за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние; 

V. Приема пазарна оценка на имотите - пасища и мери от 6,00лв./дка, изготвена от 
независим оценител, със сертификат за оценителска правоспособност рег. 
№810100324 от 16.08.2011г., издаден от Камарата на независимите оценители в 
България, по пазарен механизъм и определя годишна наемна цена от 6,00лв./дка 
за землищата на територията на Община Крушари. 

VI. 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: 
/Гинка Русева/          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                     
                          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   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Доклад относно приемане отчет за изпълнение на 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците в 
община Крушари за 2019 година. 

  
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 10  гласа  “за”,  0  “против”   и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 /27 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  във връзка с чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на 
отпадъците Общински съвет с.Крушари приема отчета за изпълнение на 
Програмата за управление на отпадъците на територията на община Крушари. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/        
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                          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   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

    ОТНОСНО:Доклад относно приемане отчет за изпълнение на  
Дългосрочната програма за използване на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива за 2019 година. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 12, от тях с 11 гласа  “за”,  0  “против”  и 1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 /28 
        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация и във връзка с чл. 10 ал. 3, т. 2 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници и биогорива, Общински съвет с. Крушари  приема отчета 
за изпълнение на Дългосрочна програма за използване на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива за 2019 г.                                 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          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   №  3 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
         
          ОТНОСНО:Докладна записка относно премахване на опасни 

саморазрушаващи се сгради с индентификатор 
№40097.501.717.1 Поликлиника по КК на с. Крушари, № 
40097.501.566 УПК по КК на с. Крушари и №40097.501.686.1 
Административна сграда АПК по КК на с. Крушари 
собственост на Община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 9 гласа  “за”,  0  “против”   и   3  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 / 29 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 във връзка с чл. 21 ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,чл. 195 ал.1 и 6  чл.196 ал.3  и чл.197, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл.18, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет      
с. Крушари 

1.Дава съгласие да бъдат премахнати сградите– общинска собственост:      

Поликлиника с.Крушари, сграда с идентификатор   № 40097.501.717.1 по 
КК на с.Крушари за която е съставен е акт за публична общинска собственост № 
1307/20.04.2011г. Актът е вписан в регистър на Агенцията по вписванията под № 
49, том Единадесети, вх. регистър № 4228 от 03.05.2011г. 

  Строеж в поземлен имот с идентификатор № 40097.501.566-УПК по КК на 
с.Крушари 

Съставен е акт за публична общинска собственост № 2266/27.07.2016г. Актът 
е вписан в регистър на Агенцията по вписванията под № 32, том Шестнадесети, вх. 
регистър № 7313 от 08.08.2016г. 

  Сграда с идентификатор № 40097.501.686.1- Административна сграда 
АПК по КК на с.Крушари 
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Съставен е акт за частна общинска собственост № 2269/01.09.2016г. Актът е 
вписан в регистър на Агенцията по вписванията под № 157, том Осемнадесети, вх. 
регистър № 8354 от 08.09.2016г. 

          2.Третирането и транспортирането на строителните отпадъци, добити при 
премахването на сградата по т.1 от настоящото решение да се извърши от 
изпълнителя на разрушаването въз основа на писмен договор. 

          3.След влизане в сила на настоящото Решение, възлага на Кмета на община 
Крушари да предприеме всички необходими правни и фактически действия по 
издаване на Заповед по смисъла на чл. 196, ал. 3 от ЗУТ и сключването на договор 
за премахване на сградата с изпълнител, съгласно горепосочените условия. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  3 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на 
материално-техническата база на седемте читалища от община Крушари чрез 
закупуване на обзавеждане и оборудване “ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 
2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 
Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и 
съответствие на включените дейности в проект „Подобряване на 
материално-техническата база на седемте читалища от община Крушари чрез 
закупуване на обзавеждане и оборудване “ с приоритетите на Общински план 
за развитие на Община Крушари 2014-2020г. 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 / 30 
        
           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация   

1. Общински съвет с. Крушари   дава съгласие Община Крушари да 
кандидатства Община Крушари да кандидатства с проектно предложение 
„Подобряване на материално-техническата база на седемте читалища от община 
Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване “ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни 
предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 
Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – 
КРУШАРИ”. 

         2. Общински съвет с. Крушари   удостоверява, че дейностите, 
включени в проект „Подобряване на материално-техническата база на седемте 
читалища от община Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване“ 
съответстват  на Стратегическа цел 2 „Създаване на поминък на територията“, 

Приоритет 4 - Социално приобщаване и намаляване на бедността 
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(приобщаващ растеж), 

Специфична цел 3 -  „Оптимизиране на предоставяните обществени 
услуги“, Мярка 1 -  „Развитие на културата“: 

- увеличаване посещаемостта в читалищата; 

- подкрепа за самодейни състави; 

- дейности за развитие на таланти и заложби в деца и ученици; 

- дейности за опазване, експониране, социализиране и популяризиране на 
културно-историческото наследство; 

Приоритет 5: Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена 
икономика); 

Специфична цел 2 „Балансирана и ефективна селищна мрежа“, 

Мярка 5 „Съхраняване и развитие на инфраструктурата в областта на 
културата“, тире първо: инвестиции за обновяване на културните институции. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  3 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проектно предложение „Празник на гърнетата – 
Кулинарната академия на Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 
2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 
Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и 
съответствие на включените дейности в проект „Празник на гърнетата – 
Кулинарната академия на Добруджа“ с приоритетите на Общински план за 
развитие на Община Крушари 2014-2020г.                
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 / 31 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация  

        1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие Община Крушари да 
кандидатства Община Крушари да кандидатства с проектно предложение 
„Празник на гърнетата – Кулинарната академия на Добруджа“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни 
предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 
Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – 
КРУШАРИ”. 

        2. Общински съвет с. Крушари  удостоверявя, че дейностите, включени в 
проект „Празник на гърнетата – Кулинарната академия на Добруджа“ 
съответстват на   

Стратегическа цел 2 „Създаване на поминък на територията“, 

Приоритет 4: Социално приобщаване и намаляване на бедността 
(приобщаващ растеж), 

Специфична цел 3 „Оптимизиране на предоставяните обществени 
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услуги“, Мярка 1 „Развитие на културата“: 

- Дейности за опазване, експониране, социализиране и популяризиране на 
културно-историческото наследство; 

-  Подобряване на достъпа до форми на културата, в т.ч. мобилен обмен; 

-  Обогатяване на културния календар чрез утвърждаване на културните 
събития и фестивали в общината и подпомагане организирането на нови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  3 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проектно предложение „Невидимите съкровища 
на Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 
-19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в 
територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и съответствие на включените 
дейности в проект „Невидимите съкровища на Добруджа“ с приоритетите на 
Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г. 
                               

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 / 32 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация  

1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие Община Крушари да 
кандидатства Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Песни и 
танци от златна Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -
19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в 
територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ”. 

         2. Общински съвет с. Крушари  удостоверява, че дейностите, включени в 
проект „Невидимите съкровища на Добруджа“ съответстват на Стратегическа цел 2 
: „Създаване на поминък на територията“, Приоритет 4: Социално приобщаване и 
намаляване на бедността (приобщаващ растеж), Специфична цел 3 „Оптимизиране 
на предоставяните обществени услуги“, Мярка 1 „Развитие на културата“ 
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- Подкрепа за самодейни състави; 

- Подобряване на достъпа до форми на културата, в т.ч. мобилен обмен. 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
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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  27.02.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане  на Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“ Крушари. 

 

                         Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 10  гласа  “за”,  0  “против”   и   2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 / 33 
        

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 1 и чл. 53, ал. 
1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет с. Крушари приема 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината" 
Крушари, както следва: 

§1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 2 се изменя така: 
„(2) Численият състав на ОСП се състои от 9/девет/ души.“ 
§2. Приложение №1 от чл.7, ал.1 се изменя така: 

 

 
 

§3. В преходните и заключителните разпоредби се прави следното 
допълнение: 

1. Създава нов § 5 със следния текст: 

 

1 

1 

6 

6 
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„§ 5. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Помощ в дома и градината“ е приет с Решение №……по 
Протокол №……./……… 2020 г. от Общински съвет Крушари.“ 
 

§ 4. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Помощ в дома и градината“ е приет с Решение № ....... по 
Протокол № ...../......... 2020 г. от Общински съвет Крушари“. 
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            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   №  3 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.02.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО:Докладна записка относно даване на съгласие за 

увеличаване капацитета на Центъра за рехабилитация и 
социална интеграция Крушари. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 / 34 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСА и във връзка с чл. 36в, ал.3, т.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Общински съвет                        
с. Крушари   дава съгласие да се извърши промяна в  капацитета на Център за 
социална рехабилитация и интеграция на 30 (тридесет) места. 
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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  27.02.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
        ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие Община 

Крушари да кандидатства пред Фонд "Социална закрила" 
към МТСП с проектно предложение "Модернизация на 
съществуваща материална база за предоставяне на 
социални услуги в Община Крушари". 

 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 /35 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация 

      1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие Община Крушари да 
кандидатства пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и 
социалната политика с проектното предложение „Модернизация на съществуваща 
материална база за предоставяне на социални услуги в Община Крушари”. 

             2. Общински съвет  с. Крушари  дава съгласие Община Крушари чрез 
общинският бюджет да осигури собствени финансови средства в размер на 10% от 
общия бюджет на проектното предложение „Модернизация на съществуваща 
материална база за предоставяне на социални услуги в Община Крушари”. 
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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  27.02.2020 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчета по изпълнението 

на Общинската програма за закрила на детето за 2019г. и 
приемане на Общинска програма за закрила на детето за 
2020г. 

                 
                              Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12 от тях с 11  гласа  “за”,  0  “против”   и   1  “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 3 /36 

           На основание чл. 21, ал. 1  т. 24  и  чл. 21  ал.1  т.12 от ЗМСМА  и чл. 3 
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл. 
21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето 

   1. Общински съвет с. Крушари  приема за сведение отчета по изпълнението 
на Общинската програма за закрила на детето за 2019г. 

   2. Общински съвет с. Крушари  приема Общинската програма за закрила на 
детето за 2020г. 
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