
 

 

 

 
Решен

ие 
 № 

 
Прието решение 

Отговорна 
дирекция, 

отдел 

 
Предприети 

действия 

№  1 / 1 На основание  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет  с. Крушари приема отчета за дейността на 
Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от   01.07.2021г. до  
31.12.2021г. 

  

№ 1 / 2 На основание чл.44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение решенията 
на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2021 година. 

 

  

№ 1 / 3 На основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет с.Крушари  приема  Годишен отчет за изпълнение на 
Програма за управление на община Крушари за мандат 2019–2023 г., за 2021 година. 

  

№ 1 / 4 
I. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  Общински съвет с. Крушари дава своето 

принципно съгласие да бъдe осигурено допълнително финансиране в размер на: 

1. 34 892.14 лв. в бюджета на община Крушари за 2022г. от постъпили средства 

от местни приходи за изпълнение на Договор № ОС-09-2977/ 18.06.2021 г. с предмет: 

„Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVII, кв. 60, по плана на с. 

Крушари" – 2-ри и 3-ти. 

2. 51 952,33 лв. в бюджета на община Крушари за 2022г. от постъпили средства 

от местни приходи за изпълнение на допълнителни работи по Договор № ОС-09-2977/ 

18.06.2021 г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVII, 

кв. 60, по плана на с. Крушари" – 2-ри и 3-ти. 

II. Средствата по т.1 и 2 да се осигурят от собствените приходи по бюджета на 

Община Крушари за 2022г., по § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, 

дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и 

регионалното развитие", както следва: 

-34 892,14 лв. за дофинансиране на СМР по Договор № ОС-09-2977/ 18.06.2021 

ФБ Решението е в 
процес на 
изпълнение. 



 

 

г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVII, кв. 60, по 

плана на с. Крушари" – 2-ри и 3-ти; 

-51 952,33 лв. за дофинансиране на изпълнение на допълнителни работи по 

Договор № ОС-09-2977/ 18.06.2021 г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на 

с. Крушари - УПИ XVII, кв. 60, по плана на с. Крушари" – 2-ри и 3-ти. 

III. Възлага на кмета на община Крушари да внесе докладна записка с 

приемането на бюджета на Община Крушари за 2022г., с която да планира описаните 

по-горе финансови средства, и да извърши необходимите последващи законови 

действия. 

№ 1  / 5 На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.5, ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет с. 
Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2021 година. 

 

РРХД Решението е 
изпълнено. 

№  1 / 6 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.52 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл.8 ал.9 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет                           
с. Крушари приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–
общинска собственост за 2022 година. 

РРХД Решението е 
изпълнено. 
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1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.41, ал.2, чл.34, ал.4 и чл.35, 
ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1, т.1, чл.46, ал.1, т.3 и ал.2 
от Наредба №8 на ОбС с.Крушари и §4, ал.1, 3 и 7 от ПЗР към Закона за енергетиката, 
Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба без търг или 
конкурс на енергиен обект, собственост на Община Крушари, а именно:  

- Сграда с идентификатор 40097.501.641.1 (четири, нула, нула, девет, седем, 
точка, пет, нула, едно, точка, шест, четири, едно, точка, едно) със застроена площ от 
119 (сто и деветнадесет) кв.м. с предназначение: Сграда за енергопроизводство, брой 
етажи: 1 (един), правото на строеж върху застроената площ и оборудването в нея, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.641 (четири, нула, нула, 
девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, четири, едно), номер по предходен 
план: 5010407, квартал 30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Крушари, одобрени със заповед №РД-18-92/19.12.2009г. на Изпълнителния директор 
на АГКК-София, с последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2016г., при 

РРХД В изпълнение на 
решението е 
сключен договор за 
продажба №ОС-09-
3182/01.04.2022г. 



 

 

граници на имота по кадастралната карта: 40097.501.647, 40097.501.674, 
40097.501.639, 40097.501.423, актувани с Акт за частна общинска собственост 
№2055/15.08.2014г. на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД град Варна. 

 
2.Общински съвет с.Крушари одобрява определената по реда на чл.22, ал.3 от 

Закона за общинската собственост оценка за продажба на имот–енергиен обект в 
размер на 13 950,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и петдесет лева), изготвена 
от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност 
№902700016/15.07.2020г. издаден от Камарата на независимите оценители в 
България със срок на валидност на оценката 24.08.2022г. 

Предвид разпоредбата на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост  
определя цена за продажба на енергийния обект от 15 048,40 лв. (петнадесет хиляди 
четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки), която включва цена на сградата 10 
278,40 лв. (десет хиляди двеста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки)-
съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с 
изх.№5806000006/07.01.2022г., издадено от служба „МДТ“ при община Крушари, цена 
на правото на строеж върху застроената площ 800,00 лв. (осемстотин лева)-съгласно 
доклад за определяне пазарната стойност на обекта и цена на оборудването на 
трафопоста 3 970,00 лв. (три хиляди деветстотин и седемдесет лева)-съгласно доклад 
за определяне  пазарната стойност на обекта. 

 
3.Всички данъци и такси по сделката се дължат от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР“ АД град Варна. 
 
4.Стойността по точка 2, определена като цена за продажба на енергийния 

обект – частна общинска собственост за извършване на разпоредителната сделка, 
ведно с всички данъци и такси по сделката, следва да се внесе и да бъде налична по 
набирателната сметка на Община Крушари преди подписване на договора за 
продажба на ТП „Метал“ с.Крушари и при спазване разпоредбата на чл.43, ал.4 от 
Наредба №8 на Общински съвет с.Крушари. 

 
5.При неплащане на дължимите суми в срок по точка 4, преписката за продажба 

на ТП „Метал“ с.Крушари се прекратява.  
 
6. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

№ 1 / 8 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската РРХД В изпълнение на 



 

 

 собственост и чл.17, ал.1 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет с. Крушари   
дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на стая и 
коридор с обща площ от 23,00 кв.м. (двадесет и три квадратни метра), 
представляващи част от Здравен участък с.Коритен – публична общинска собственост 
с обща застроена площ от 90,00 кв.м., находящ се в УПИ XI-218 идентичен с УПИ I-218 
в кв.25 по плана на с.Коритен за срок от 5(пет) години, считано от датата на 
сключване на договора за наем. 
 

2.Общински съвет с.Крушари  определя начална тръжна месечна наемна цена 
от 11,50 лв. (23,00 кв.м. х 0,50 лв ), определена по точка 4.1 от Тарифа за определяне 
на начален размер на месечен наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения и 
терени – общинска собственост в Приложение №1 към Наредба №8 на ОбС 
с.Крушари. 
 

3.Общински съвет с.Крушари възлага на кмета на община Крушари да 
организира и проведе търга, като сключи договор със спечелилия кандидат. 
 

решението е 
сключен договор за 
наем №ОС-09-
3182/01.04.2022г. 
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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 даде съгласие за предоставяне 
им, съгласно Приложение 1. 

  ІІI. Определя правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 
община Крушари, а именно: 

 
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.  

РРХД В изпълнение на 
решението са 
сключени договори  
за отдаване под 
наем на пасища и 
мери №ОС-09-
3207/23.05.2022г. и м 
№ОС-09-
3208/23.05.2022г.  



 

 

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

следва: 
 



 

 

1. Основание 
Настоящият годишен план за паша за стопанската 2020/2021 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 7,00лв./дка, изготвена 

от независим оценител, със сертификат за оценителска правоспособност рег. 
№100100596 от 14.12.2009г., издаден от Камарата на независимите оценители в 
България, по пазарен механизъм и определя годишна наемна цена от 7,00лв./дка за 
землищата на територията на Община Крушари. 

 
VI. Възлага на кмета на Община Крушари последващите съгласно закона 

действия. 
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На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Председателя на Общинския съвет за 
периода от 01.10.2021 г.  до 31.12.2021 година. 
 

ФБ Изпълнено 

№ 1 / 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 
01.10.2021 до 31.12.2021 година. 

ФБ Изпълнено 

№ 1 / 
12 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление  и местната 
администрация и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 
Общински съвет с.Крушари  приема отчета за проведените дейности  по Общинската 
програма за опазване на околната среда на община Крушари за 2021 година. 

РРХД Изпълнено 
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На основание чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за приемане 
на Годишен план за работата на ОбС за 2022г., Общински съвет с. Крушари приема 
информацията  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   
финансови  средства по  оперативни  и  европейски  програми. 

РРХД Изпълнено; 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

ОТНОСНО: 14. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да 
кандидаства с проектно предложение „Основен ремонт на покрив на читалище  с. 
Телериг, находящ се  пл.№ 205, кв.14 по плана на    с. Телериг, община Крушари“ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на 
проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ-
КРУШАРИ, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, прием 2021-
2022г. към Стратегия за Водено от общностите местно развитие МИГ ТЕРВЕЛ-
КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проектното предложение на 
приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г. 

Изпълнено   

№ 1 / 
14 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и местната 
администрация, Общински съвет с.Крушари дава съгласие Община Крушари да 
кандидатства с проектно предложение „Основен ремонт на покрив на читалище –    с. 
Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на 
селските райони за периода“ 2014–2020 г. чрез подхода „Водено от общностите 
местно развитие“, Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 
№BG06RDNP001-19-338 МИГ ТЕРВЕЛ–КРУШАРИ, Подмярка 7.2 “Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” прием 2021г. към Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на МИГ ТЕРВЕЛ–КРУШАРИ. 

 2. Общински съвет с.Крушари  удостоверява, че дейностите, включени в 
проектното предложение „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, 
находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“, съответстват 
на: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Създаване на поминък на територията“ 
 
2.) ПРИОРИТЕТ 5: Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена 

икономика) 
Специфична цел. 1. „Подобряване достъпността на общината“ 
 
Мярка 5. Съхраняване и развитие на инфраструктурата в областта на 

културата: 
- инвестиции за обновяване на културните институции, от Общински план за 

РРХД Проектът е одобрен 
от МИГ „Тервел – 
Крушари“, в процес 
на разглеждане и 
оценка от ДФЗ.  



 

 

развитие на община Крушари 2014-2020 г. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение 
на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за 
приобщаване на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2021г. 
                                                 

РРХД Изпълнено 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет с.Крушари  приема  отчета за 
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните на община Крушари за  2021г. 
 

РРХД Изпълнено 
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.15 и чл.16 от Закона за младежта, Общински съвет   
с. Крушари: 

1. Общински съвет с.Крушари  приема отчет за изпълнение на Годишния план за 
младежта за 2021 година 

2. Общински съвет с.Крушари  приема Общински  План за младежта за 2022 
година. 

РРХД В процес на 
изпълнение 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и в изпълнение на Указания за осигуряване на съответствие 
на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР 
с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане 
на услуги от общ икономически интерес, Процедура № BG05М9ОР001-6.002 
„Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  
2014–2020 г., Общински съвет с. Крушари: 
 

1. Дава съгласие изпълнението на дейност: Направление 1 „Патронажна грижа 
– предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ да се възложи на дирекция 
„Регионално развитие и хуманитарни дейности“. 

 
2. Упълномощава кмета на община Крушари да издаде заповед, с която да 

възложи предоставянето на основната дейност по направление 1 „Патронажна грижа 
– предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ по проект№ BG05М9ОР001-

РРХД Изпълнено; 
Проектът е в процес 
на реализация; 



 

 

6.002-0213 „Патронажна грижа + в община Крушари“  на Дирекция „Регионално 
развитие и хуманитарни дейности“. Заповедта да включва всички задължителни 
елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на 
проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР, с 
приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на 
услуги от общ икономически интерес, процедура BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна 
грижа +“. 

3. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги Патронажна грижа– 
предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“, да се ползват от 
потребителите без заплащане на такса за периода, определен от УО за предоставяне 
на услугата–12 месеца, считано от 01.03.2022г.  

 
4.На осн. чл. 60, ал.1 АПК, допуска предварително изпълнение на 

решението, с цел да се защити важен обществен интерес, свързан с навременно 
предоставяне на услугата „Патронажна грижа“, която е в помощ на уязвими социални 
групи в общината, самотно живеещи стари хора, лица с увреждания, карантинирани 
лица и други. Забавяне стартирането на процедурата би осуетило и би сериозно 
затруднило изпълнението на дейностите към 01.03.22г.  по проект по ОП РЧР, за който 
община Крушари има сключен договор  с Управляващия орган. 
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На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.28, ал.1 вр. с чл.11, ал.3 от Закона за 
нормативните актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК, Общински съвет с.Крушари  приема 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет- Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 
 

§1. Чл.20 се отменя. 
 
§2. Чл.21 се отменя. 
 
§3. В чл.59 се правят следните изменения: 
 

           1. В алинея първа изразът „Председателски съвет“ се заменя с 

„Председателят“. 

          2. В алинея четвърта изразът „Председателски съвет“ се заменя с 

  



 

 

„Председателят“. 

§4. Правилникът влиза в сила от датата на приемането  му. 
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І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8, Общински съвет 
с.Крушари  приема следното изменение и допълнение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година: 

 
1.В Раздел I се добавя нова точка 6.Прекратяване на съсобственост с 

физически лица или юридически лица, чрез продажба на идеални части на общината 
на съсобствениците, както следва:  

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

1 Поземлен имот 
№40097.501.262 по 
КК на с.Крушари 

2641/14.01.2022г. 1809/4864 
м2 

ид.части 

6300,70 
лв. 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

РРХД Решението е 
изпълнено. 
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1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.48, ал.1, т.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и във връзка със 
заявление с вх.№ОС-12-128 от 10.01.2022г. от „БАБ инвест“ ООД с управител Пламен 
Иванов Камбуров, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се прекрати 
съсобствеността между Община Крушари  и „БАБ инвест“ ООД, чрез продажба на 
идеалните части на Община Крушари, а именно: 1809/4864 идеални части от 
поземлен имот №40097.501.262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Крушари, с обща площ от 4864 кв.м., трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), актувани с 
АОС №2641/14.01.2022г. на „БАБ инвест“ ООД, ЕИК 206606665 с управител Пламен 
Иванов Камбуров. 

 
2.Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 10854,00 

лв. (десет хиляди осемстотин петдесет и четири лева), изготвена от независим 

РРХД Процедурата е 
прекратена със 
Заповед РД-08-
103/16.03.2022г. 
поради неплащане 
на пазарната цена 
на имота от „БАБ 
инвест” ООД.  



 

 

оценител със сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596 от 
14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в България и определя 
10854,00 лв. (десет хиляди осемстотин петдесет и четири лева), като цена за 
продажба на недвижимия имот-предмет на разпореждане. 
 

3.Общинският съвет задължава кмета на Община Крушари да издаде заповед и 
сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинският 
имот, като всички данъци и такси по сключването и вписването на договора са за 
сметка на „БАБ инвест“ ООД, ЕИК 206606665 с управител Пламен Иванов Камбуров. 

№ 2 /22 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост и чл.23, точка 1 от Наредба №8, Общински съвет с. Крушари 
дава съгласие да се извърши отдаване под наем чрез публичен търг с тайно 
наддаване на общински недвижими имоти за селскостопански нужди за срок от 5 (пет) 
години, както следва:  
 

№ 
по 

ред 

Недвижим имот АОС №/дата Кв.,парцел Площ 
кв.м. 

Данъчн
а 
оценка 
лв. 

1 УПИ с.Северняк 1588/22.07.20
11г. 

Кв.20, парцел V-
общ. 

950 1983,60 

2 УПИ с.Северняк 1589/22.07.20
11г. 

Кв.20, парцел VI-
общ. 

840 1753,90 

3 УПИ с.Северняк 1590/22.07.20
11г. 

Кв.20, парцел VII-
общ. 

750 1566,00 

 
 2.Общинският съвет с.Крушари приема определената начална тръжна наемна 
стойност на недвижимите имоти в с.Северняк,  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 началната тръжна 
годишна наемна цена на имотите, както следва: 
 

РРХД В изпълнение на 
решението е 
сключен договор за 
отдаване под наем 
№ОС-09-
3195/04.05.2022г. 



 

 

№ 
№ 
по 

ред 

Недвижим имот АОС №/дата Кв.,парцел Площ 
кв.м. 

Началн
а 
тръжна 
наемна 
цена  
лв. 

1 УПИ с.Северняк 1588/22.07.201
1г. 

Кв.20, парцел V-
общ. 

950 61,75 

2 УПИ с.Северняк 1589/22.07.201
1г. 

Кв.20, парцел VI-
общ. 

840 54,60 

3 УПИ с.Северняк 1590/22.07.201
1г. 

Кв.20, парцел VII-
общ. 

750 48,75 

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

сключи договор със спечелилия кандидат. 
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І.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост, Общински съвет с. Крушари  приема следното изменение и 
допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2022 година: 

 
1.В Раздел I, точка 3.Имоти, които Община Крушари ще обяви за продажба чрез 

публичен търг или конкурс се добавят нова точка 3, както следва:  
 

№
№ 
по 

ред 

Недвижим имот АОС №/дата Кв.,парцел Площ 
кв.м 

Данъчна 
оцека лв. 

3 УПИ 
с.Полковник 
Дяково 

2647/09.02.202
2г. 

Кв.5, парцел V 
отреден „За 
ПСД“ 

42622 81936,50 

 

РРХД В изпълнение на 
решението е 
сключен договор за 
продажба №ОС-09-
3196/05.05.2022г. 



 

 

II.Общински съвет с. Крушари, 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 
с.Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на общински недвижим имот, както следва: 

 
1.Урегулиран поземлен имот V отреден „За Производствени и складови 

дейности“ в кв.5 по плана на с.Полковник Дяково с площ от 42622 (четиридесет и две  
хиляди шестстотин двадесет и два) кв.м., актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2647/09.02.2022г. 
 
 III.Общински съве с.Крушари  приема пазарната стойност на недвижимият имот, 
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 началната тръжна цена на имота, както следва: 
 

№
№ 
по 

ред 

Недвижим имот АОС №/дата Кв.,парцел Площ 
кв.м. 

Начална 
тръжна цена 
лв. 

1 УПИ 
с.Полковник 
Дяково 

2647/09.02.202
2г. 

Кв.5, парцел 
V отреден „За 
ПСД“ 

42622 127866,00 

 
IV. Възлага на кмета на Община Крушари последващите  съгласно закона  

действия. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление  и местната 
администрация и 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 за 2021 година 

РРХД Изпълнено 

№  2 
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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 Краткосрочна програма за възобновяеми енергийни източници и 
биогорива на Община Крушари за 2021 година. 

 

РРХД Изпълнено 
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I. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет с.Крушари дава своето 

принципно съгласие да бъдe за сключване на договор за проектиране на технически 

проект за обект „ Рехабилитация на част от общински път DOB 1108 / ІІІ - 293, 

Паскалево - Свобода / - Росеново - Божурово - Граница общ. (Добричка - Крушари ) - 

Лозенец - / DOB2176 /, попадаща в урбанизираната територия на с. Лозенец . 

II. Средствата в размер на 24 000 лв. да се осигурят от собствените приходи по 

бюджета на Община Крушари за 2022г., по § 52-06 Изграждане на инфраструктурни 

обекти, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и 

регионалното развитие". 

III. Възлага на кмета на община Крушари да внесе докладна записка с 

приемането на бюджета на Община Крушари за 2022г., с която да планира описаните 

по- горе финансови средства, и да извърши необходимите последващи законови 

действия. 

 

ФБ Решението е в 
процес на 
изпълнение. 
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1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари дава съгласие Община Крушари 
да кандидатства с проект: „Основен ремонт на част от общински път DOB 1108 / ІІІ-
293, Паскалево-Свобода-Росеново-Божурово-Граница общ. (Добричка-Крушари)-
Лозенец-/DOB2176/” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020 г.  

2. Общински съвет Крушари удостоверява, че дейностите, включени в 
проект„Основен ремонт на част от общински път DOB 1108 /ІІІ-293, Паскалево-
Свобода- Росеново-Божурово-Граница общ. (Добричка-Крушари)-Лозенец-/DOB2176/” 
по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 
2014–2020 г. съответстват на Стратегическа цел 2 - Създаване на поминък на 
територията, Приоритет 5: Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена 
икономика), Специфична Цел. 1. „Подобряване достъпността на общината“, Мярка 1. 
Оптимизиране на транспортния достъп: тире първо рехабилитация на пътна мрежа от 

РРХД В процес на 
изпълнение 



 

 

Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г. 
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1.На основание чл .21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2 т. 2 от 
ЗУТ, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира проект за 
изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ 
за УПИ V-353 в кв.58 по плана на с. Крушари, община Крушари. 

 
2.Възлага  на Кмета последващи по ЗУТ действия.  

РРХД Решението е в 
процес на 
изпълнение. 
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1. На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2 т. 2 от ЗУТ, 
Общински  съвет с. Крушари  дава съгласие да се изготви и процедира проект за 
изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I-
344,345,715,716, II-404, III-349,404 и IV-349 в кв. 59 по плана на с. Крушари, община 
Крушари и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуван УПИ по плана на с. Крушари, 
община Крушари. 

 
2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия. 

РРХД Решението е в 
процес на 
изпълнение 
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I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51, 
ал.3 във връзка с ал.1, т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 131, ал.1, 
чл. 134, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Крушари, одобрява проект за изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Крушари, като 
имотите придобиват следния вид: 

 

ИМОТИ СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА  

ПИ Площ 
в  

НТП Вид 
собственост 

Собственик 

  кв.м.   собственост   

44104.19.1
77 

1440 Пасище Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.19.1
78 

1980 Пасище Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.19.1
79 

184 Друг вид 
поземлен 
имот без 
определено 
стоп.предназ

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

 В изпълнение на 
решението са 
извършени 
следните дейдтвия, 
а именно: 
1.Началника на 
СГКК-гр.Добрич е 
издал заповед №18-
1031/28.01.2022г., с 
която е одобрил 
изменението в 
кадастралната карта 
и кадастралните 
регистри на 
с.Лозенец. 
2.Сключен е 
договор за замяна 
на недвижим имот – 
частна общинска 
собственост №ОС-
09-3223/07.07.2022г., 



 

 

н. 

44104.19.1
84 

664 Друг вид 
поземлен 
имот без 
определено 
стоп.предназ
н. 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.19.1
85 

3475 Мстен път Общинска 
публична 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

4410.98.1
20 

1712 За 
селскостоп., 
горски, 
ведомствен 
път 

Общинска 
публична 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.2
92 

834 За друг вид 
застрояване 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.2
95 

1382 За друг вид 
застрояване 

Общинска 
чатна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.2
96 

3568 За друг вд 
застрояване 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.3
00 

2459 За друг вид 
застрояване 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.3
01 

805 За друг вид 
застрояване 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.983
14 

2438 За друг вид 
застрояване 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.3
15 

334 Друг вид 
поземлен 
имот без 
определено 
стоп.предназ
н. 

Общинска 
публична 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

като община 
Крушари 
предоставя в 
собственост ПИ 
№44104.98.313 с 
площ 2467 кв.м. на 
Румен Г.Цонев, а 
той предоставя в 
собственост на 
община Крушари 
части от 
собствените си 
имоти: ПИ 
№44104.98.303, ПИ 
№44104.98.304, ПИ 
№44104.98.305, ПИ 
№44104.98.306 и ПИ 
№44104.98.307 с 
обща площ 2467 
кв.м. 



 

 

44104.98.3
3 

4241 Пасище Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.4
05 

10336 Местен път Ощинска 
публична 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.4
06 

346 Друг вид 
поземлен 
имот без 
определено 
стоп.предназ
н. 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.4
07 

585 Друг вид 
поземлен 
имот без 
определено 
стоп.предназ
н. 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.4
08 

582 З друг вид 
застрояване 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.4
09 

1868 За друг вид 
застрояване 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.4
10 

151 Друг вид 
поземлен 
имот без 
определено 
стоп.предназ
н. 

Общинска 
частна 

ОБЩИНА КРУШАРИ 

44104.98.3
03 

490 За друг вид 
засрояване 

Частна Румен Георгиев Цонев 7/8 
ид.ч. и Христо и Злата 
Ковчеви 1/8 ид.ч. 

44104.98.3
04 

3710 За друг вид 
застрояване 

Частна Румен Георгиев Цонев 7/8 
ид.ч. и Христо и Злата 
Ковачеви 1/8 ид.ч. 

44104.98.3
05 

1801 За друг вид 
застрояване 

Частна Румен Георгиев Цонев 7/8 
ид.ч. и Христо и Злата 
Ковачеви 1/8 ид.ч. 



 

 

44104.98.3
06 

2902 За друг вид 
застрояване 

Частна Румен Георгиев Цонев 7/8 
ид.ч. и Христо и Злата 
Ковачеви 1/8 ид.ч. 

44104.98.3
07 

7624 За друг вид 
застрояване 

Частна Румен Георгиев Цонев 7/8 
ид.ч. и Христо иЗлата 
Ковачеви 1/8 ид.ч. 

4104.98.3
13 

2467 За друг вид 
застрояване 

Частна Румен Георгиев Цонев 7/8 
ид.ч. и Христо и Злата 
Ковачеви 1/8 ид.ч. 

  63136       

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

Разходите за описаното производство, са за сметка на ЕТ ”РЕНЕСАНС-КПДТ-
КИРИЛ ЖЕНДОВ”, с.Лозенец, общ.Крушари. 
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На основание чл. 21 ал.1 т.12  от Закона за местното самоуправление  и местната 
администрация 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 отчета за изпълнението на Общинската 

програма за закрила на детето за 2021г. 
 

   2. Общински съвет с. Крушари приема Общинската програма за закрила на 
детето за 2022г. 

 

РРХД В процес на 
изпълнение 
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На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 от ЗМСМА, Общински съвет Крушари приема 
разпределението на преходния остатък от 2021 година в размер на 932 594 лева за:  

 
 Делегираните от държавата дейности                               386 152 лева 
 

Дейности Сума 

Дейност 239 Полиция, вътрешен ред и сигурност                                    14 
133 

Дейност 322 Неспециализирани училища  358 620 

Дейност 437 Медицинско обслужване в здравен 
кабинет  

 
4 380 

ФБ Изпълнено. 



 

 

Дейност 554 Защитено жилище  8 660 

Дейност 561 Социални услуги в домашна среда  359 

ВСИЧКО 386 152 

 
  Местни дейности                                                                      546 442 лева 
 

Дейности Сума 

Дейност 122 Общинска администрация  267 901 

Дейност 619 Други дейности по жилищното 
строителство 

 
                                136 

518 

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, 
ремонт иизграждане на пътища  

 
142 023 

ВСИЧКО 546 442 

 
 

№ 3 / 
33 

На основание чл.21, ал.1, т.6, и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.94, ал.2 и ал.3 и 
чл.144. ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Постановление № 31 от 
17.03.2022 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 
2022 год. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на 
общинския бюджет на община Крушари, Общинският съвет: 

 
 1. Приема бюджета на Община Крушари за 2022 година, както следва: 
 1.1. По прихода в размер на                                                  8 143 932 лева  
 

1.1.1. Приходи за делегирани от 
държавата дейности 

4 470 272 

В това число:  

Обща субсидия  4 052 122 

Преходен остатък от 2021 г.  386 152 

Средства от АЗ 7 748 

Собствени приходи  24 250 

  

1.1.2. Приходи за местни дейности  3 673 60 

ФБ Изпълнено 



 

 

В това число:  

Данъчни приходи  413 900 

Неданъчни приходи 825 763 

Трансфери за местни дейности:  

-Обща изравнителна субсидия  623 700 

-За зимно поддържане и снегопочистване 
на общински  пътища 

 
144 700 

Целева субсидия за капиталови разходи 810 60 

Преходен остатък от 2021 г. 546 442 

От европейски средства 224 986 

Дългосрочен заем от банки в страната 
/общински дълг/ 

207 554 

За маломерни паралелки -37 566 

За дофинансиране  -86 419 

 
1.2. По разхода в размер                                                            8 143 932 лева 
     Разпределен по функции, групи, дейности и параграфи: 
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на            4 594 257 лева 
 

от държавни трансфери  4 052 122 

от Агенция по заетостта 7 748 

от местни приходи  24 250 

от преходен остатък 386 152 

от дофинансиране 123 95 

 
1.2.2. За  местни дейности в размер на                                        3 549 675 лева   
 

2. Приема бюджета на общината по разходната част в размер, разпределен по 
функции, а именно: 

 

Рзпределени по функции Държавн Общински          Всичко бюджет 



 

 

и 
дейности 

дейности 2022 

Общи държавни служби 954 179 1 641 987 2 596 166 

Отбрана и сигурност  158 934 8 200 167 134 

Образование  2 583 665 221 540 2 805 205 

Здравеопазване  43 238  43 238 

Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

668 638 135 713 80 351 

 Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на 
околната среда 

 1 167 362 1 167 362 

Култура, спорт почивни дейности и 
религиозно дело 

185 603 64 150 249 753 

Иконоически дейности и услуги  310 723 310 723 

    

Всичко бюджет за 202 година  4 594 257 3 549 675 8 143 932 

 
3. Одобрява Инвестиционната програма на община Крушари по бюджет 2022 г. 

в размер на 1 644 158 лева в това число: 
 
3.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. в 

размер на  810 600 лева за следните обекти:  
 

Ремонт – Здравен участък  с. Телериг 170 600 

Ремонт – Кметство с. Капитан Димитрово 110 000 

Основен ремонт и промяна 
предназначението на общински сгради с 
ПИ 4000.501.499.3.1, 4000.501.499.3.2 и 
4000.501.499.3.3, находящи се в ПИ 
400.501.499 по КК на с. Крушари в сграда 
за социални услуги 

360 000 

Зона за отдих – градина, фонтан в УПИ 
ХХХVIII – 750, кв.30 по плана на с. 
Крушари, община Крушари, област Добрич 

17 000 

Всичко бюджет за 2022 година  810 600 



 

 

 
3.2. Разпределението на средства за капиталови разходи от преходни 

остатъци от целеви субсидии, преходен остатък от собствени средства, 
собствени средства по бюджет 2022 г. и капиталови разходи за 2022г. от 
европейски средства. 
 

Преходен остатък  от 2020 г. от целеви 
капиталови средства 

38 083 
 

Преходен остатък от 2021 г. от целеви 
капиталови средства 

221 955 

Преходен остатък от 2021г. от собствени  
средства за капиталови разходи 

117 673 

Капиталови разходи за 2022г. от 
собственисредства 

347 098 

Капиталови разходи за 2022г. от 
европейски редства 

108 749 

Всичко бюджет за 2022 година  833 558 

 
4. Утвърждава разходите за заплати през 2022 година без училищата, 

които прилагат системата на делегирани бюджети. Числеността на персонала за 
делегираните от държавата дейности във функциите “Здравеопазване“, 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, “Почивно дело, култура, 
религиозни дейности“ /без читалищата/ се определя от кмета на общината в 
рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените средства. 
          5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

    5.1. Членски внос в размер на 11 000 лева; 
5.2. Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения -2000 

лева;  
5.3. Субсидии за: 
5.3.1  Читалища – 185 603 лева;  

    5.3.2. Субсидии за спорт – 20 000 лева; 
    5.3.3. Младежки  дейности – 2 000 лева; 

5.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 
представянето и отчитането на целевите средства по т.5.1- 5.3; 

        6. Приема следните лимити за разходи: 
 6.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

размер до 3 на сто от утвърдените средства за работна заплата на заетите по трудови 



 

 

правоотношения, съгласно чл.36, ал.2 от Постановление №31 от 17.03.2022 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. 

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 
общината в размер на 8 535 лева, съгласно чл.34, т.3 от Постановление №31 от 
17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. 

6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 
Крушари в размер на 4 268 лева, съгласно чл.34, т.3 от Постановление №31 от 
17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. 

6.4. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приема годишния бюджет по 
показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата и 
населените места с кметски наместници. 

7. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на 
транспортни разноски:  

7.1. За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера 
на трудовата дейност.  

7.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със 
специалност и квалификация. 

7.3. Утвърждава разходи за компенсиране на превозните разноски на 
педагогическия персонал 100 %. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от 
Европейския съюз в размер на  280 688  лева.  

9. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по 
програми на Европейския съюз през 2022 г. по договори за безвъзмездна 
помощ. 

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности  
с показатели за 2021 г., проектобюджет 2022 г. и прогноза за 2023 г. и 2024 г. по 
приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 
финансирането.  

11. Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет – няма  
и второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2022 година.  

12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
12.1. Максимален размер на нов общински дълг за 2022 година в размер на 

нула лева. 
12.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 година в 

размер на нула лева  
12.3. Намерения за поемане на нов общински  дълг по чл.13 от ЗОД  през 2022 

година нула лева.  



 

 

12.4. Максимален размер на поетият през 2021 г. общински дълг и общински 
гаранции към края на 2022 година в размер на 390 000 лева. 

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер до 15 
на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 
години. 

14. Определя максимален размер  на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2022 г.  в размер до 50 на сто от средногодишния 
размер на отчетените разходи за последните четири години. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

15.1. В частта  на делегираните от държавата дейности-между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите на делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 
дейност. 

15.2. В частта на местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на 
една дейност, или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи. 

16. Възлага на кмета: 
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 
16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
16.4. Да информира Общински съвет Крушари в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 
конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно 
намаляване на бюджетните разходи. 

 16.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните 
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
 16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 
Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

17. Упълномощава кмета: 
17.1. Да разработва и възлага  подготовката на общински програми и проекти и 



 

 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за 
развитие. 

17.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за 
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

18. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета. 
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1. На основание чл.99, т.1 от АПК, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС 
и във връзка с писмо с вх.№РД-17-2952/10/ от 16.03.2022г. от „Електроразпределение 
Север“ АД, Общински съвет с.Крушари изменя точка 2 от Решение №1/7 от 
27.01.2022г. за продажба на енергиен обект Трафопост „Метал“ с.Крушари, както 
следва: 

 
„2.Общински съвет с.Крушари одобрява определената по реда на чл.22, ал.3 от 

Закона за общинската собственост оценка за продажба на Трафопост „Метал“ 
с.Крушари и определя цена в размер на 14248,40 лв. (четиринадесет хиляди двеста 
четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки), която включва цена на сградата 
10278,40 лв. (десет хиляди двеста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки), 
съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с 
изх.№5806000006/07.01.2022г., издадено от служба „МДТ“ при община Крушари и цена 
на оборудването на трафопоста 3970,00 лв. (три хиляди деветстотин и седемдесет 
лева), съгласно доклад за определяне  пазарната стойност на обекта.“ 

 
2. Възлага на кмета на Община Крушари последващите  съгласно закона  

действия.  

РРХД В изпълнение на 
решението е 
сключен договор за 
продажба №ОС-09-
3182/01.04.2022г. 
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I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6, ал.2, т. 2 от Наредба №8, Общински 
съвет с.Крушари  приема следното изменение и допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година: 

 
1.В Раздел I, точка 3.Имоти, които Община Крушари ще обяви за продажба чрез 

публичен търг или конкурс се добавят нови точки, както следва:  
 

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

РРХД Решението е 
изпълнено. 



 

 

3 УПИ XII-121 в кв.7 по плана 
на с.Телериг 

2651/04.03.2022г. 1300 м2 2527,20 
лв. 

4 УПИ XIII-121 в кв.7 по плана 
на с.Телериг 

2652/04.03.2022г. 1200м2 2332,80 
лв. 

     

5 УПИ XIV-121 в кв.7 по плана 
на с.Телериг 

2653/04.03.2022г. 1200м2 2332,80 
лв. 

6 Млекопункт с.Телериг – 
самостоятелен обект на 
първи етаж от Битов 
комбинат с.Телериг, 
находящ се в УПИ IV, кв.34 
по плана на с.Телериг и 
56,94 кв.м. ид.части от 
дворното място, цялото от 
570 кв.м. 

1936/24.04.2013г. ЗП 31 
кв.м. 
56,94 
кв.м. 
ид.части 
от 
дворното 
място 

1044,80л
в. 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост и чл.23, точка 1 от Наредба №8, Общински съвет с. Крушари 
дава съгласие да се извърши отдаване под наем чрез публичен търг с тайно 
наддаване на общински недвижими имоти за селскостопански нужди за срок от 5 (пет) 
години, както следва:  

 

№ 
по 
ред 

Недвижи
м имот 

АОС №/дата Кв.,парцел Площ 
квм. 

Данъчна 
оценка 
лв. 

1 УПИ 
с.Добрин 

2649/04.03.2022
г. 

Кв.65, парцел V-
общ. 

3640 7076,20 

2 УПИ 
с.Добрин 

2650/04.03.2022
г. 

Кв.65, парцел VI-
общ. 

2880 5598,70 

3 УПИ 
с.Добрин 

2648/04.03.2022
г. 

Кв.64, парцел VII-
503 

2790 5423,80 

 

РРХД Във връзка с 
изпълнение на 
решението е 
обявена и 
проведена 
процедура по 
отдаване под наем 
на общинските 
недвижими имоти в 
с.Добрин, но поради 
липса на участник в 
търга, няма 
сключен договор. 



 

 

 2.Общински съвет с.Крушари приема определената начална тръжна наемна 
стойност на недвижимите имоти в с.Добрин,  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 началната тръжна 
годишна наемна цена на имотите, както следва: 
 

№ 
№ 
по 
ред 

Недвижи
м имот 

АОС №/дата Кв.,парцел Площ 
кв.м. 

Начална 
тръжна 
годишна 
наемна 
цена лв. 

1 УПИ 
с.Добрин 

2649/04.03.202
2г. 

Кв.65, парцел V-общ. 3640 236,60 

2 УПИ 
с.Добрин 

2650/04.03.202
2г. 

Кв.65, парцел VI-общ. 2880 187,20 

3 УПИ 
с.Добрин 

2648/04.03.202
2г. 

Кв.64, парцел VII-503 2790 181,35 

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

сключи договор със спечелилия кандидат. 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.43, ал.1 от Наредба №8, Общински съвет с. Крушари дава съгласие 
да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 
недвижими имоти, както следва: 

 

№
№ 

  по 
ред 

Описание на имота АОС №     
Площ 

Данъчна 
оценка 

1 УПИ XII-121 в кв.7 по 
плана на с.Телериг 

2651/04.03.2022г. 1300 
м2  

2527,20 лв. 

2 УПИ XIII-121 в кв.7 по 
плана на с.Телериг 

2652/04.03.2022г. 1200м2 2332,80 лв. 

3 УПИ XIV-121 в кв.7 по 
плана на с.Телериг 

2653/04.03.2022г. 1200м2 2332,80 лв. 

 

РРХД В изпълнение на 
решението е 
сключен договор за 
продажба №ОС-09-
3216/29.06.2022г. 



 

 

 2.Общински съвет с.Крушари приема пазарната стойност на недвижимите 
имоти, 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 началната тръжна цена на имотите, 
както следва: 
 

№
№ 
по 

ред 

Описание на имота      АОС №      
Площ 

Начална 
тръжна цена 

1 УПИ XII-121 в кв.7 по 
плана на с.Телериг 

2651/04.03.2022г. 1300 
м2  

3900,00 лв. 

2 УПИ XIII-121 в кв.7 по 
плана на с.Телериг 

2652/04.03.2022г. 1200м2 3600,00 лв. 

3 УПИ XIV-121 в кв.7 по 
плана на с.Телериг 

2653/04.03.2022г. 1200м2 3600,00 лв. 

 
3. Възлага на кмета на Община Крушари последващите  съгласно закона  

действия.  
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост, чл.23, точка 1, чл.75, ал.1 и ал.2 и чл.76, ал.1 и ал.2  от 
Наредба №8 и във връзка със заявление с вх.№ОС-12-1067/07.03.2022г. от Пеньо 
Маринов Пенев, Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши отдаване 
под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №65913.67.7 
(номер по предходен план 067007) с площ 4,427 дка, трайно предназначение на 
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, 6-
та категория по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Северци, 
одобрени със заповед №РД-18-528/02.08.2019г. на ИД на АГКК при граници на имота: 
65913.888.9901, 65913.67.97, 65913.13.7, 65913.67.6, актуван с акт за частна общинска 
собственост №2536/24.02.2020г. за селскостопански нужди за срок от 10 (десет) 
години.   

 
 2.Общински съвет с.Крушари приема определената начална тръжна наемна 
стойност на недвижимият имот в с.Северци,  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 началната тръжна 

РРХД В изпъление на 
решението е 
сключен договор за 
наем №ОС-09-
3217/29.06.2022г. 



 

 

годишна наемна цена на имота в размер на 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем 
лева). 
  

3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.105, ал.5 от Наредба №8 на ОбС 
с.Крушари и във връзка с молба с вх.№ОС-12-910/24.02.2022г. от Недко Георгиев 
Недев, Общински съвет с. Крушари намалява с 20% началната тръжна цена за 
продажба на недвижим имот–частна общинска собственост, представляващ 
Млекопункт с.Телериг със застроена площ от 31 (тридесет и един) кв.м. и 56,94 
(петдесет и шест цяло деветдесет и четири) кв.м. идеални части от дворното място, 
представляващ самостоятелен обект в двуетажна масивна сграда със застроена площ 
от 153 кв.м. и дворно място от 570 кв.м., находящи се в УПИ IV - „За битов комбинат“, 
кв.34 по плана на с.Телериг, актувани с акт за частна общинска собственост 
№1936/24.04.2013г. от 8800,00 лева (осем хиляди и осемстотин лева) на 7040,00 лева 
(седем хиляди и четиридесет лева). 
 
 2. Възлага на кмета на община Крушари да организира провеждането на търга и 
сключи договор със спечелилия участник.  

РРХД В изпълнение на 
решението е 
сключен договор за 
продажба №ОС-09-
3214/10.06.2022г. 
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На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за приемане 
на Годишен план за работата на ОбС за 2022г., Общински съвет с. Крушари приема 
информацията за работата на Общинската комисия по безопасност на движението по 
пътищата в Община Крушари през 2021 година.   
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На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за приемане 
на Годишен план за работата на ОбС за 2022г.,  Общински съвет с. Крушари приема 
отчета за дейността на Местната комисия  за обществен ред и сигурност в Община 
Крушари за  2021 година. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г., Общински съвет с. Крушари 
приема информацията за дейността на Участък „Крушари“ и взаимодействието му с 
общинска администрация през 2021 година. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г., Общински съвет с. Крушари 

  



 

 

приема отчета за дейността на футболните клубове през 2021 година. 
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1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226, във връзка с чл. 
220, ал. 1 и чл. 221 от Търговския закон, Общински съвет  Крушари определя  за 
представител на община Крушари в редовното Общо събрание на акционерите на 
„МБАЛ-Добрич“АД гр.Добрич - Илхан Юсеин Мюстеджеб–кмет на община Крушари, 
което ще се проведе на 23.05.2022г. от 10.00 часа, а при липса на кворум на 
08.06.2022г. от 10.00 часа. При невъзможност за участие на кмета на общината в 
редовното  Общо събрание на акционерите, Общински съвет Крушари определя за 
представител на община Крушари – Назмие Исмаил Люман–зам.кмет РРХД. 

 
2.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226, във връзка с чл.220, ал. 1 и чл. 

221 от Търговския закон, Общински съвет Крушари  упълномощава представителя на 
община Крушари в редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Добрич“АД 
гр.Добрич да гласува по обявения дневен ред, както следва: 
 

2.1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2021 г.- да гласува „за“. 

2.2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен 

от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите 

одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от 

регистриран Одитор.- да гласува „за“. 

2.3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г. Проект на 

решение; Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейността за 2021 г. – да гласува „за“. 

2.4.Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2021г., заверен 

от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите 

одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 год., заверен от 

регистриран одитор. – да гласува „за“. 

2.5.Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 год. Проект на 

решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на 

  



 

 

печалбата на дружеството за 2021 год. – да гласува „за“. 

2.6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2020 год., съобразно писмо с изх. № 20-09-82/06.12.2021 г. oi 

Министерството на здравеопазването, с вх. № 6086/09.12.2021 г. в „МБАЛ - Добрич” 

АД, гр. Добрич. Проект на решение: Общото събрание на акционерите - освобождава 

от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. – да 

гласува „за“. 

2.7.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2021 год.. Проект на решение: Общото събрание на акционерите - 

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им 

през 2021 г. – да гласув „за“. 

8.Одобряване на “Бизнес, програма за три годишен период 2021 г. - 2023 г.“, 

приета с Протокол № 27/11.11.2021 г. от проведено заседание на Съвета на 

директорите на „МБАЛ - Добрич“ АД - гр. Добрич. Проект на решение: Общото 

събрание на акционерите одобрява “Бизнес програма за три годишен период 2021 г. - 

2023 г.“, приета с Протокол № 27/11.11.2021 г. от проведено заседание на Съвета на 

директорите па „МБАЛ -- Добрич“ АД - гр. Добрич. – да гласува „за“. 

2.9.Избор на регистриран одитор за 2022 год. Проект на решение: Общото 

събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите 

регистриран одитор за 2022 год. – да гласува „за“. 

2.10.Приемане на промяна в чл. 5 от Вътрешни правила за избор на 

регистриран одитор на „МБАЛ-Добрич” АД, приети на основание чл. 62 от ППЗПП, на 

28.01.2021 г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с чл. 62, ал. 

2 от ППЗПП (Отм. •• ДВ, бр. 89 от 2021 г., в сила от 26.10.2021 г.). Проект на решение: 

Общото събрание на акционерите приема промяна в чл. 5 от Вътрешни нравила за 

избор на регистриран одитор на „МБАЛ-Добрич” АД, приети на основание чл. 62 от 

ПП3ПП, на 28.01.2021 г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, като отменя 

чл. 5 от същите, на основание чл. 62, ал. 2 от ППЗПП (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2021 г., в 



 

 

сила от 26.10.2021 г.). – да гласува „за“. 

2.11.Промяна в капитала на дружеството. Проект на решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. - 

да гласува „за“. 

2.12.Промяна в Устава на дружеството. Проект на решение: Общото събрание 

на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството. – да 

гласува „за“. 

3. Възлага на Кмета на Община  Крушари последващите, съгласно закона 
действия по изпълнение на решението. 
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1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от Постановление №67 от 
14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка с 
необходимостта от определяне на индивидуалните основни месечни заплати на 
кметове на населените места в община Крушари, Общински съвет с. Крушари  
определя основно трудово месечно възнаграждение на кметове на кметства, считано 
от 01.04.2022 г., както следва: 

 

 
   Длъжностни наименования 

Предложение за 
основна месечна 

заплата лева 

С население над 500 жители  

Кмет на кметство с.Телериг 1070 

Кмет на кметство с. Лозенец 1010 

Кмет на кметство с. Ефрейтор 
Бакалово 

1050 

С население под 500 жители  

Кмет на кметство с. Бистрец  1000 

Кмет на кметство с. Коритен 1000 

Кмет на кметство с. Полковник 
Дяково 

1000 

Кмет на кметство с. Северци 1000 

 

ФБ Изпълнено 



 

 

 2. Към основните трудови месечни възнаграждения, определени в т. 1 се 
начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален 
опит 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 община Крушари. 
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I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8, Общински съвет 
с.Крушари  приема следното изменение и допълнение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година: 

 
1.В Раздел I, точка 3.Имоти, които Община Крушари ще обяви за продажба чрез 

публичен търг или конкурс се добавят нови точки, както следва:  
  

по 
ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

7 Земя с идентификатор 
№40097.501.196 и сграда с 
идентификатор 
№40097.501.196.1 (бивше 
училище) по КК и КР на 
с.Крушари 

2587/15.02.2021
г. 

1851 
м2 
298 м2 

16671,30 
лв. 

8 Сграда с идентификатор 
№40097.501.196.2, сграда с 
идентификатор 
№40097.501.196.3 и  сграда с 
идентификатор 
№40097.501.196.4 (гаражи), 
построени в поземлен имот с 
идентификатор 
№40097.501.196 по КК и КР 
на с.Крушари 

2654/31.03.2022
г. 

24 м2 
24 м2 
23 м2 

1415,60 лв. 

9 Масивна сграда със ЗП 300 2424/13.04.2018 300 м2 9812,20 лв. 

РРХД Решението е 
изпълнено. 



 

 

м2 и дворно място от 2606 м2 
по плана на с.Полковник 
Дяково (бивш физкултурен 
салон) 

г. 2606 
м2 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
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1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост, чл.23, точка 1, чл.75, ал.1 и ал.2 и чл.76, ал.1 и ал.2  от 
Наредба №8 и във връзка със заявление с вх.№ОС-12-1441 от 28.03.2022г. от Гюрсел 
Мюрвет Изет, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши отдаване под 
наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от поземлен имот 
№36138.142.222 (номер по предходен план 142222) равняваща се на  5000 (пет 
хиляди) кв.м., целия с площ 15173 (петнадесет хиляди сто седемдесет и три) кв.м., 
трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – 
Друг вид земеделска земя, 4 категория по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Капитан Димитрово, одобрени със заповед №РД-18-534/05.08.2019г. на 
ИД на АГКК при граници на имота: 36138.18.1, 36138.18.134, 36138.19.105, 36138.19.1, 
36138.142.294, 36138.142.295, 36138.142.501, актуван с акт за частна общинска 
собственост №2552/26.02.2020г. за селскостопански нужди за срок от 5 (пет) години.  
 
2.Общински съвет с.Крушари приема определената начална тръжна наемна стойност 
на недвижимият имот в с.Капитан Димитрово,  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 началната тръжна 
годишна наемна цена на имота в размер на 325,00 (триста двадесет и пет) лв. 
 
3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и сключи 
договор със спечелилия кандидат. 

 

РРХД В изпълнение на 
решението е 
сключен договор за 
наем №ОС-09-
3225/07.07.2022г. 
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На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Председателя на Общинския съвет за 
периода от 01.01.2022 г.  до 31.03.2022 година. 

ФБ Изпълнено 

№  4  / На основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ФБ Изпълнено 



 

 

49 командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 
01.01.2022 до 31.03.2022 година. 
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На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за приемане 
на Годишен план за работата на ОбС за 2021г., Общински съвет с. Крушари приема 
 отчета за работата на общината и разходваните средства за снегопочистване и 
зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места през 
есенно-зимния сезон 2021-2022 година. 

ФБ Изпълнено 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 40 ал. 2 от Закона за защита на 
животните, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за проведените дейности по 
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Крушари за 2021 година. 

 

РРХД Изпълнено 
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1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от 
ЗУТ, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира изменение 
на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на кв.41 по регулационния 
план на с. Лозенец, община Крушари и изработване на подробен устройствен план–
план за застрояване  /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните имоти. 

 
2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.  

РРХД Решението е в 
процес на 
изпълнение 
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На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка  с  чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 
от Закона за народните читалища, Общински съвет с.Крушари  приема  доклада  за  
дейността  на  народните читалища  в  изпълнение  на Програмата за развитие на 
читалищната дейност в Община  Крушари за  2021  година.          

РРХД Изпълнено 

№ 5/54 1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК, 
Общински съвет с. Крушари приема Наредба за насърчаване на инвестициите в 
община Крушари. 

2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й 

АПИО ФБ Изпълнено 

№ 5 / 5
5  

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21 ал. 1, т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с чл.11, ал.З от Закона за нормативните 
актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК, Общински съвет с. Крушари приема Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

РРХД Изпълнено 



 

 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари, както следва: 
§1.В чл.34 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова алинея осем със следния текст: 
„(8) От таксата по ал.З, т.32, подточка 2 „с багер“ се освобождават лица, които 

ползват услугата за погребение, след представяне на акт за смърт.“ 
2. Създава се нова алинея девет със следния текст: 
„(9) От таксата по ал.З, т.32, подточка 7 „погребална кола“ се освобождават 

лица, които ползват услугата в рамките на област Добрич.“ 
§2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й. 

№5/56 1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.4, ал.1 и ал.6 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари, Общински съвет 
с.Крушари  обявява следните недвижими имоти, собственост на Община Крушари за 
публична общинска собственост, както следва: 

 

№ 
по 
ред 

АО
С 
№ 

Дата Населе
но 
място 

Улица 
№ 

Описание Кварт
ал 

Парц
ел 

Пло
щ 

1 253
2 

7.1.2020 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крушар
и 

Христо 
Смирне
нски 10 

Училище с.Крушари 
1.Сграда 40097.501.389.1, 
ЗП 296 кв.м., бр.етажи-
1,строена 
1974г.(работилница). 
2.Сграда 40097.501.389.2, 
ЗП 795 кв.м., бр.етажи-
1,строена 1981г.(пристройка 
физк.салон). 
3.Сграда 40097.501.389.3, 
ЗП 452 кв.м., РЗП 904 кв.м., 
бр.етажи-2,строена 
1985г.(незав.строителство). 
4.Сграда 40097.501.389.4, 
ЗП   22 кв.м., бр.етажи-
1,строена 1985г.(павилион). 
5.Сграда 40097.501.389.5, 
ЗП 666 кв.м., РЗП 2664 
кв.м., бр. надземни етажи 3, 
бр. подземни етажи 1, 

56 X-
260 

384
9 

РРХД Решението е 
изпълнено. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

строена 1971г.(училище). 
6.Сграда 40097.501.389.6, 
ЗП 108 кв.м., бр.етажи-
1,строена 1985г.(за 
трафопост). 
7.Сграда 40097.501.389.7, 
ЗП 949 кв.м., РЗП 1725 
кв.м., бр.етажи-1,строена 
2017г.(басейн). 
8.Топла връзка със ЗП 24 
кв.м.,строена 1985г. 
9.Поземлен имот с 
идентификатор 
40097.501.389 с площ 23849 
кв.м. 

2 533 7.1.2020 
г. 

Крушар
и 

Осогово 
3 

Работилница с.Крушари 
1.Сграда 40097.501.652.1: 
ЗП 125 кв.м., 1 ет., МС, 
строена 1984г. 
2.Сграда 40097.501.652.2: 
ЗП 243 кв.м., 1 ет., ПМ, 
строена 1984г. 
Поземлен имот 
40097.501.652 с площ 3336 
кв.м. 

  333
6 

3 534 7.1.2020 
г. 

Крушар
и 

Осогово Работилница с.Крушари 
1.Сграда 40097.501.653.1: 
ЗП 224 кв.м., 1 ет., МС, 
строена 1984г. 
1.Сграда 40097.501.653.2: 
ЗП 67 кв.м., 1 ет., ПМ, 
строена 1984г. 
Поземлен имот 
40097.501.653 с площ 4045 
кв.м. 

31 I-469 045 



 

 

4 567 29.5.202
0 г. 

Крушар
и 

Девети 
септемв
ри 3A 

1.Масивна, монолитна 
сграда 40097.501.640.1 със 
ЗП 418 кв.м., бр.етажи-3, 
строена 1976г. 
(административна сграда), 
Масивна, монолитна сграда 
40097.501.640.1 със ЗП 570 
кв.м., бр.етажи-1, строена 
1976г. (кухня и столова, 
кабинет по качество и 
котелно). 
2.Масивна сграда 
40097.501.640.2 със ЗП 379 
кв.м., бр.етажи-1, строена 
1976г.(гараж, склад и две 
стаи). 
3.Прилежащ терен 
40097.501.640 с площ 5773 
кв.м. 

  773 

5 569 22.7.202
0 г. 

Крушар
и 

Димитъ
р Ганев 
1 

Поземлен имот  
№40097.501.561 с площ от 
3497 (три хиляди 
четиристотин деветдесет и 
седем) кв.м.  
Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10 
m). 

  497 

6 573 5.8.2020 
г. 

Абрит  Каптаж с.Абрит 
Поземлен имот 
№00031.15.72 с площ 108 
(сто и осем) кв.м.; трайно 
предназначение на 
територията: Територия, 
заета от води и водни 
обекти; начин на трайно 

  08 



 

 

ползване: За извор на 
прясна вода и масивна, 
едноетажна сграда 
№00031.15.72.1 със ЗП 1 
(един) кв.м., строена през 
1974г. с предназначение: 
Сграда за водоснабдяване 
и/или канализация. 

7 579 12.2.202
1 г. 

Крушар
и 

 1.Сграда 40097.501.748.1: 
застроена площ 59 
кв.м.,брой етажи 1, 
предназначение: Спортна 
сграда,база, строена 1974г. 
2.Сграда 40097.501.748.2: 
застроена площ 100 
кв.м.,брой етажи 1, 
предназначение: Спортна 
сграда,база, строена 1974г. 
3.Земя - 32774 (тридесет и 
две хиляди седемстотин 
седемдесет и четири) кв.м., 
представляваща поземлен 
имот с идентификатор 
40097.501.748 
(четири,нула,нула,девет,сед
ем,точка,пет,нула,едно,точк
а,седем,четири,осем) по 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри на 
с.Крушари. 
Трайно прадназначение на 
територията:Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: 
Стадион. 

  277
4 



 

 

8 582 12.2.202
1 г. 

Крушар
и 

 1.Сграда 40097.501.495.1: 
застроена площ 804 
кв.м.,брой етажи 2, 
предназначение: Сграда за 
култура и изкуство, строена 
1964г. 
2.Земя - 1247 (хиляда 
двеста четиридесет и 
седем) кв.м., 
представляваща поземлен 
имот с идентификатор 
40097.501.495 
(четири,нула,нула,девет,сед
ем,точка,пет,нула,едно,точк
а,четири,девет,пет) по 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри на 
с.Крушари. 
Трайно прадназначение на 
територията:Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: 
За друг обществен обект, 
комплекс. 

  247 

9 
9 

583 12.2.202
1 г. 

Крушар
и 

 Земя - 3776 (три хиляди 
седемстотин седемдесет и 
шест) кв.м., 
представляваща поземлен 
имот с идентификатор 
40097.501.561 
(четири,нула,нула,девет,сед
ем,точка,пет,нула,едно,точк
а,пет,шест,едно) по 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри на 
с.Крушари. 
Трайно прадназначение на 
територията:Урбанизирана. 

  377
6 



 

 

Начин на трайно ползване: 
За други видове спорт. 

10 588 11.3.202
1 г. 

Крушар
и 

 Поземлен имот с площ 
15803 (петнадесет хиляди 
осемстотин и три) кв.м. 
Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: 
Нива. 
Категория на земята: 4. 
Номер по предходен план: 
129013. 

  027 

11 596 5.7.2021 
г. 

Капита
н 
Димитр
ово 

 Поземлен имот с площ 
34236 (тридесет и четири 
хиляди двеста тридесет и 
шест) кв.м.  
Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: 
Пасище. 
Категория на земята: 4. 
Предишен идентификатор: 
36138.142.501. 
Номер по предходен план: 
142501. 

  423
6 

12 643 26.1.202
2 г. 

Корите
н 

 1.Сграда  със застроена 
площ 245 (двеста 
четиридесет и пет) кв.м. и 
мазе с площ от 245 (двеста 
четиридесет и пет) кв.м., 
брой етажи 1 (един), 
конструкция на сградата: 
масивна, строена 1942г. 

25 I 300 



 

 

(детска градина). 
2.Земя - 3300 (три хиляди и 
триста) кв.м., 
представляваща урегулиран 
поземлен имот I (първи) с 
пл.№218 (двеста и 
осемнадесет) "За детска 
градина" в кв.25 (двадесет и 
пети) по плана на с.Коритен. 

13 645 26.1.202
2 г. 

Корите
н 

 1.Сграда  със застроена 
площ 130 (сто и тридесет) 
кв.м. и мазе с площ от 130 
(сто и тридесет) кв.м., брой 
етажи 1 (един), конструкция 
на сградата: масивна, 
строена 1942г. (здравен 
участък). 
2.Земя - 2450 (две хиляди 
четиристотин и петдесет) 
кв.м., представляваща 
урегулиран поземлен имот 
XI (единадесети) с пл.№218 
(двеста и осемнадесет) "За 
здравен дом" в кв.25 
(двадесет и пети) по плана 
на с.Коритен. 

25 I 450 

14 646 26.1.202
2 г. 

Корите
н 

 Земя - 3000 (три хиляди) 
кв.м., представляваща 
урегулиран поземлен имот 
XII (дванадесети) с пл.№218 
(двеста и осемнадесет) "За 
детска градина" в кв.25 
(двадесет и пети) по плана 
на с.Коритен. 

25 II 000 

15 655 31.3.202
2 г. 

Полков
ник 
Дяково 

 Урегулиран поземлен имот 
III (трети) общински в кв.5 
(пети) по плана на 

5 II 150 



 

 

с.Полковник Дяково с площ 
от 1150 (хиляда сто и 
петдесет) кв.м. 

16 658 31.3.202
2 г. 

Корите
н 

 Поземлен имот с площ 458 
(четиристотин петдесет и 
осем) кв.м.  
Трайно предназначение на 
територията: Територия на 
транспорта. 
Начин на трайно ползване: 
За местен път. 
Предишен идентификатор: 
38618.75.13. 
Номер по предходен планн: 
075013. 

  58 

17 659 31.3.202
2 г. 

Корите
н 

 Поземлен имот с площ 490 
(четиристотин и деветдесет) 
кв.м.  
Трайно предназначение на 
територията: Територия на 
транспорта. 
Начин на трайно ползване: 
За местен път. 
Предишен идентификатор: 
38618.75.13. 
Номер по предходен планн: 
075013. 

  90 

 
2. Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме 

последващи действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

№5 /57 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6, ал.2, т. 2 от Наредба № 8, Общински 
съвет с.Крушари  приема следното изменение и допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година: 

 
1. В Раздел I, се добавят точка 6:  

РРХД Решението е 
изпълнено. 



 

 

6.Учредяване право на преминаване или прокарване през общински недвижими 
имоти: 

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

1 Общински път от осова точка 21 до осова 
точка 32 в кв.15 по плана на с.Габер 
(кабелна линия от УПИ V-101 в кв.15 по 
плана на с.Габер  до ТП „Габер“ в  УПИ I в 
кв.18 по плана на с.Габер) 

 150 метра  

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

№  5  / 
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1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за 
устройство на територията и заявление с вх.№ОС-12-1820 от 18.04.2022г. от „Халил-
АА” ЕООД с управител Алил Азис Халил, Общински съвет с.Крушари изразява 
предварително съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на кабелна 
линия с дължина 150 (сто и петдесета) метра и сервитут с площ 600 (шестстотин) кв.м. 
през второстепенна улица – публична общинска собственост от осова точка 21 до 
осова точка 32, кв.15 по плана на с.Габер, която тръгва от УПИ V-101, кв.15 по плана 
на с.Габер, собственост на Алил Азис Халил и стига до ТП „Габер“, находящ се в УПИ 
I, кв.18 по плана на с.Габер, съгласно одобрен ПУП-ПП за обект: „Кабелна линия 0.4 
kV от ФвЕЦ в УПИ V-101, кв.15 по плана на с.Габер, общ.Крушари, обл.Добрич до 
електромерно табло ТЕПО монтирано на трафопост „Габер““ на „Халил-АА” ЕООД, 
ЕИК 206268555 с управител Алил Азис Халил за срок от 50 (петдесет) години. 

 
2. Възлага на кмета на община Крушари да проведе процедурата предвидена в 

чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията за учредяване право на 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, след заплащане на цената определена по реда на чл.210 от Закона 
за устройство на територията. 

РРХД В изпълнение на 
решението е 
сключен договор за 
учредяване право 
на прокарване 
№ОС-09-
3224/07.07.2022г. 
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 Закона за общинската 
собственост и чл.43, ал.1 от Наредба №8 и във връзка със заявление с вх.№РД-20-
1440 от 28.03.2022г. от Борислав Диянов Балчев, Общински съвет с. Крушари дава  
съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на масивна 
сграда на един етаж със застроена площ от 300 (триста) кв.м. и дворно място с площ 

РРХД Решението е в 
процес на 
изпълнение. 



 

 

от 2606 (две хиляди шестстотин и шест) кв.м., представляващо УПИ XIV отреден „За 
обществено обслужване“ (по предходен план кв.32, УПИ V-125 „За училище“), кв.32 по 
плана на с.Полковник Дяково, актуван с акт за частна общинска собственост 
№2424/13.04.2018г. 

 
2. Общински съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 72400,00 

лв. (седемдесет и две хиляди и четиристотин лева), 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  72400,00 лв. (седемдесет и две хиляди и четиристотин 
лева). 

  

3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и чл.76, ал.1 от Наредба 
№8 и във връзка със заповед №РД-46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на 
земеделието, Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за 
стопанската 2022/2023 година, съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) години. 
 

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

РРХД Решението е в 
процес на 
изпълнение. 
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и чл.79, ал.1 от Наредба 
№8 и във връзка със заповед №РД-46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на 
земеделието, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат под наем без 
търг маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година 
за срок от 1 (една) година, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от 
настоящото решение. 

 
 2. Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към 
Община Крушари. 
 
  3. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе 
публичен търг с тайно наддаване, съгласно изискванията на Глава седма от Наредба 
№8 на ОбС с.Крушари. 

РРХД Решението е в 
процес на 
изпълнение. 



 

 

 
 4. Началната наемна цена на имотите е определена със заповед №РД-46-96 от 
30.03.2022г. на Министъра на земеделието, съгласно чл.78, ал.1 от Наредба №8 на 
ОбС с.Крушари. 

5. Възлага на Кмета на Община Крушари да организира и проведе процедурата 
по отдаването на имотите. 
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I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 68 от Закона 

за съдебната власт,  Общински съвет Крушари  открива процедура за определяне на 

съдебни заседатели и определя правила за провеждането й: 

1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд-Добрич и да проведе 

изслушване, в състав: 

1.1. Раим  Раиф - Председател                                                                                                      

1.2 . Нурхаят  Изет                                                                                          1.3 

. Живко  Чобанов  

2.Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български 

граждани, които отговарят на следните условия: 

- Възраст от 21 до 68 години;                                                                                                                                 

- Имат настоящ адрес в Община Крушари, която попада в рамките на съдебния 

район па Окръжен съд-Добрич;                                                                                                      

-Имат завършено най-малко средно образование;                                                                          

-Не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;               

-Не страдат от психически заболявания;                                                                        

-Не са съдебни заседатели в друг съд;                                                                               

-Не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;                                 

-Не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация 

с политически цели;                                                                                                                    

-Не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на 

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, 

намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват. 

  



 

 

3.В срок до 16.07.2022 г. кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд - 

Добрич подават в секретариата на Общински съвет Крушари следните документи:                                               

-Подробна автобиография, подписана от кандидата;                                                                   

-Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;                                             

-Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;                  

-Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Крушари да се 

обръща за препоръки;                                                                                                               

-Мотивационно писмо;                                                                                                         

-Писмено съгласие;                                                                                                                        

-Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;                                                         

-Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 

4.Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване 

изискванията на чл. 68 от ЗСВ и съставя доклад за протичането му, който се 

публикува на интернет страницата Община Крушари - секция Общински съвет и се 

предоставя на Общински съвет Крушари в 7-дневен срок преди определянето на 

кандидатите за съдебни заседатели. 

5. Утвърждава образци на следните документи: 

-Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);                                                                                                  

-Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ (Приложение 

№2);                                                                                                                                                 

-Писмено съгласие (Приложение № 3). 

II. Възлага на Председателя на Общински съвет Крушари да публикува 

решението на интернет страницата на Община Крушари. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г., Общински съвет с. Крушари  

  



 

 

приема информация за пожарната безопасност на територията на Община Крушари и 
мерки за летния сезон. 
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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 2022 
година  от дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски 
участък с. Крушари за 200 литра дизелово гориво на месец за периода от 01.01.2022 
до 31.12.2022 година за лек автомобил Мерцедес „Вито“ с рег. № Тх 31 21 АР, 
предоставен за безвъзмездно ползване с Решение № 8/86 от 25.06.2020 година на 
Общински съвет Крушари, на Областна дирекция на МВР гр. Добрич за изпълнение на 
основните задачи и дейности  на служителите от Полицейски участък Крушари. 

ФБ Решението е в 
процес на 
изпълнение. 
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           На основание чл.99, т.2 от АПК и чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет с.Крушари допуска 
изменение в Решение № 3/33 по Протокол № 3/31.03.2022г. в частта по Приложение 
№ 1 относно наименованието на обекта, който следва да се чете „Рехабилитация на 
ул. „Първа“ с.Лозенец, община Крушари (част от общински път DOB1108/III-293 
Паскалево-Свобода-Росеново-Божурово-Граница общ.(Добричка-Крушари)-Лозенец-
/DOB2176/)“. 

РРХД Решението е 
изпълнено. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г.,  Общински съвет с. Крушари 
приема информацията за проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане 
чистотата на населените места в Община Крушари. 

РРХД Изпълнено 
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1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 81, ал. 4, т. 2 от Наредба № 22 от 14 
декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 " Водено от 
общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. и разпоредбите и чл. 3 от Административен договор 
№BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за Проект 
„ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд 
„Земеделие”, Местна инициативна група Тервел – Крушари и Община Крушари, 

РРХД В процес на 
изпълнение. 



 

 

седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ №3.а, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000852754, представляван от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет 
Крушари упълномощава  кмета  на  Община  Крушари  да подпише  Запис  на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  
размер  на  13 547,00 лв. (тринадесет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 
нула стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 
договор №BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 
19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за Проект 
„ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд 
„Земеделие”, Местна инициативна група Тервел – Крушари и Община Крушари. 

2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-19.338-0004-C01 
от 27.04.2021 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
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1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Административен договор 
№BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за Проект 
„ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд 
„Земеделие”, Местна инициативна група Тервел – Крушари и Община Крушари, 
седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ №3.а, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000852754, представляван от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет 
Крушари  упълномощава  кмета  на  Община  Крушари  да подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер  на  2 709.40 лв. (Две хиляди седемстотин и девет лева и 
четиридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху 
авансово плащане по заявка по договор №BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 
27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на 

РРХД В процес на 
изпълнение. 



 

 

проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 
общностите местно развитие" за Проект „ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, 
сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна инициативна група Тервел – 
Крушари и Община Крушари. 

2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите документи 
за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-
19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
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1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари дава съгласие Община Крушари 
да кандидатства с проект: „Рехабилитация на ул. „ Първа“  с. Лозенец, община 
Крушари (част от общински път DOB1108/III-293 Паскалево-Свобода-Росеново-
Божурово-Граница общ. (Добричка- Крушари)-Лозенец- /DOB2176/)“ по Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

2. Общински съвет с. Крушари удостоверява, че дейностите, включени в проект 
„Рехабилитация на ул. „ Първа“ с. Лозенец, община Крушари (част от общински път 
DOB1108/III-293 Паскалево-Свобода-Росеново-Божурово-Граница общ. (Добричка- 
Крушари)-Лозенец- /DOB2176/)“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съответстват на 
Стратегическа цел 2 - Създаване на поминък на територията, Приоритет 5: 
Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена икономика), Специфична Цел. 
1. „Подобряване достъпността на общината“, Мярка 1. Оптимизиране на транспортния 
достъп: тире първо рехабилитация на пътна мрежа от Общински план за развитие на 
община Крушари 2014-2020г. 

РРХД Изпълнено 
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На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23  от  ЗМСМА , във  връзка с чл. 59 от Наредба 
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, Общински съвет с. Крушари  дава съгласие при недостатъчен брой деца 
за формиране на група в ИГ с. Телериг към ДГ с. Крушари, да се формира една група 
с минимум 6 деца. 

РРХД Изпълнено 
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1. На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл.227б, 
ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общински съвет 
с.Крушари определя за представител на община Крушари в Областната комисия за 

РРХД Изпъленно 



 

 

изработване на областна здравна карта и в Областната комисия за изработване на 
областна аптечна карта Димитрина Желева, директор дирекция „Регионално развитие 
и хуманитарни дейности“ при община Крушари. 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет с.Крушари допуска 
предварително изпълнение на акта: 

 
Мотиви: 
 
Предвид кратките срокове, които са дадени от министъра на здравеопазването 

за представяне на извлечение от решението на ОбС, с което е определен 
представителят на общината в Областната комисия за изработване на областна 
здравна карта и в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта, а 
именно до 31.05.22г. и с цел да се защитят особено важни държавни и обществени 
интереси, както и поради опасност, да бъде осуетено или сериозно затруднено 
изпълнението на акта, се налага допускане на предварително изпълнение на акта.                                                                                  
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Общински съвет – Крушари отлага разглеждането на предложението на Кмета 
на общината относно продажба на поземлен имот №40097.501.196 с площ 1851 кв.м. 
по КК и КР на с.Крушари и сградите, които попадат в него: сграда №40097.501.196.1 
със ЗП 298 кв.м.,сграда  №40097.501.196.2 със ЗП 24 кв.м., сграда №40097.501.196.3 
със ЗП 24 кв.м. и сграда №40097.501.196.4 със ЗП 23 кв.м. за следващо заседание. 

РРХД Решението е 
изпълнено. 
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1.На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10  от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 и ал.4 и чл. 126 от Закона за публичните 
финанси,  Общински съвет с. Крушари дава  съгласие да бъде предоставен временен 
безлихвен заем в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева за нуждите на проект 
„Патронажа грижа + в община Крушари“, изпълняван по Договор BG05М9ОР001-6.002-
0213, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

2. Временният безлихвен заем по т. 1 да бъде възстановен по бюджета на 
общината след окончателното верифициране на разходите, но не по-късно от 
31.12.2022 година. 

ФБ Решението е в 
процес на 
изпълнение. 
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1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 и ал.4 и чл. 126 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да бъде предоставен временен 
безлихвен заем в размер на 16 256,40 (шестнадесет хиляди двеста петдесет и шест 
лева и четиридесет стотинки) лева за нуждите на проект BG06RDNP001-19.338-0004 
„ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, финансиран по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

ФБ Решението е в 
процес на 
изпълнение. 



 

 

земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на 
проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 
общностите местно развитие". 

2. Временният безлихвен заем по т. 1 да бъде възстановен по бюджета на 
общината след окончателното верифициране на разходите но не по-късно от 
31.12.2022 година. 
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На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23  от  ЗМСМА,  във връзка с Решение              № 
13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 
2022г, Общински съвет с. Крушари приема информация за състоянието на 
административното обслужване в община Крушари за 2021 година. 
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На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 24  от  ЗМСМА във връзка с Решение № 13/122 
от 21.12.2021г. на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г, 
Общински съвет с. Крушари  приема отчетите на кметовете на кметства и кметските 
наместници от община Крушари за извършената дейност през  2021 година. 
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1. На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на 
подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II в кв. 67, УПИ II – 
394 в кв. 45, УПИ III - 399 в кв. 45,  УПИ VI - 417 в кв. 45, УПИ VII – 401 в кв. 45, УПИ VIII 
– 400 в кв. 45, УПИ IX – 393 в кв. 45, УПИ Х - 392 в кв. 45, УПИ II – 396 в кв. 46, УПИ IX 
– 395 в кв. 46, УПИ VI – 446 в кв. 51, УПИ VII – 447 в кв. 51, УПИ VIII – 412 в кв. 51 и 
УПИ XV – 412 в кв. 51 с отреждане за „ПСД – Фотоволтаична електрическа централа“ 
по плана на с. Добрин, общ. Крушари, област Добрич. 
   2. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши последващите, съгласно 
Закона действия. 
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1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари дава  съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проект  „Ремонт на сграда на читалище с. Полковник 
Дяково – I етап, УПИ IX, кв.33, с. Полковник Дяково, община Крушари“ по Подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
и съответствие на включените в проекта дейности с приоритетите на Общински план 
за развитие на община Крушари 2014-2020г. 

2. Общински съвет с.Крушари удостоверява,, че дейностите, включени в проект 
„Ремонт на сграда на читалище с. Полковник Дяково – I етап, УПИ IX, кв.33, с. 
Полковник Дяково, община Крушари“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
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подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“   от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съответстват на 
Стратегическа цел 2 - Създаване на поминък на територията,  Приоритет 5: Подкрепа 
за устойчиво развитие (свързаност и зелена икономика), Специфична Цел. 2. 
„Балансирана и ефективна селищна система“, Мярка 5. „Съхраняване и развитие на 
инфраструктурата в областта на културата“ от Общински план за развитие на община 
Крушари 2014-2020г. 

 


