
 

 

 
 

Решение 
 № 

 
Прието решение 

Отговорна 
дирекция, 

отдел 

 
Предприети действия 

№ 7 / 80 На основание чл.2, ал.1, т.24 вр. с чл.44 ал.1 т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Крушари  приема 
отчета за изпълнение решенията на Общинския съвет за  първото шестмесечие 
на 2022 година. 
 

АПИО ФБ Изпълнено 

№ 7 / 81 На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет Крушари   приема отчета за касовото 
изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2022 година. 

 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 

№ 7 / 82 На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет  Крушари  приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Председателя на Общинския съвет за 
периода от 01.04.2022 г.  до 30.06.2022 година. 
 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 

№ 7 / 83 На основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната,  Общински съвет Крушари приема  отчета за 
извършените разходи за командировки от Кмета на Община Крушари за 
периода от 01.04.2022 до 30.06.2022 година. 
 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 

№ 7 / 84 На основание чл.99, т.2 АПК и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Крушари  допуска 
изменение в Решение №3/33 по Протокол №3/31.03.22г. в частта по 
Приложение №1 относно наименованието на обекта, който следва да се чете: 
„Изграждане на обект: „Сграда за социални услуги“, находяща се в ПИ 
4000.501.499 по КК на община Крушари“.  

 
 

РРХД Решението е изпълнено. 

№ 7 / 85 1.На основание чл.99, т.2 от АПК и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет Крушари  допуска  изменение в решение №5/57 от 31.05.2022г., както 
следва: 

- В точка 1 цифрата 6 се заменя  с цифрата  7.  
2. Възлага  на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 

РРХД Решението е изпълнено 



 

 

№ 7 / 86 І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.3 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6, ал.2, т.3 от Наредба №8, 
Общински съвет 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 8 и точка 9:  
 

8.Обезщетение чрез замяна, като се прехвърли в собственост на 
физическо лице  равностоен общински недвижим имот: 

 

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

1 Поземлен имот 
№44104.98.313 (предходен 
идентификатор: 
44104.98.308, номер по 
преходен план:098308) по 
КК и КР на с.Лозенец, начин 
на трайно ползване: За 
друг вид застрояване, 
категория на земята:4 
 

2660/11.05.2022г., 
вписан под №153, 
том X, 
вх.регистър 
№3876/16.05.202
2г. в СВ 
гр.Добрич 

2467 
кв.м. 

366,00 
лв. 

 

9.Придобиване в собственост от Община Крушари на части от имоти на 
физическо лице от обезщетение чрез замяна на равностоен общински 
недвижим имот: 

 

№ 
по 

ред 

Описание на имота Документ за 
собственост 

Площ Данъчна 
оценка 

1 316 кв.м. от поземлени имот  
№44104.98.303 (номер по 
предходен план 098303) по КК и 
КР на с.Лозенец, начин на 
трайно ползване:За друг вид 

Н.акт с вх.рег. 
№11046/24.09.20
04г., акт №54, том 
XXV,дело 
№5492/2004г. 

316 кв.м. 79,00 лв. 

РРХД Решението е изпълнено. 



 

 

застрояване, категория на 
земята:4 
 

вписан в СВ 
гр.Добрич 

2 394 кв.м. от поземлен имот 
№44104.98.304 (номер по 
предходен план 098304) по КК и 
КР на с.Лозенец, начин на 
трайно ползване:За друг вид 
застрояване, категория на 
земята:4 

Н.акт с вх.рег. 
№11046/24.09.20
04г., акт №54, том 
XXV, дело 
№5492/2004г. 
вписан в СВ 
гр.Добрич 

394 кв.м. 598,20 лв. 

3 546 кв.м. от поземлен имот  
№44104.98.305 (номер по 
предходен план 098305) по КК и 
КР на с.Лозенец, начин на 
трайно ползване:За друг вид 
застрояване, категория на 
земята:4 

Н.акт с вх.рег. 
№11046/24.09.20
04г., акт №54, том 
XXV, дело 
№5492/2004г. 
вписан в СВ 
гр.Добрич 

546 кв.м. 267,20 лв. 

4 6 кв.м. от поземлен имот  
№44104.98.306 (номер по 
предходен план 098306) по КК и 
КР на с.Лозенец, начин на 
трайно ползване:За друг вид 
застрояване, категория на 
земята:4 

Н.акт с вх.рег. 
№11046/24.09.20
04г., акт №54, том 
XXV, дело 
№5492/2004г. 
вписан в СВ 
гр.Добрич 

6 кв.м. 430,50 лв. 

5 1205 кв.м. от поземлен имот 
№44104.98.307 (номер по 
предходен план 098307) по КК и 
КР на с.Лозенец, начин на 
трайно ползване:За друг вид 
застрояване, категория на 
земята:4 

Н.акт с вх.рег. 
№11046/24.09.20
04г., акт №54, том 
XXV, дело 
№5492/2004г. 
вписан в СВ 
гр.Добрич 

1205 кв.м. 1131,00 лв. 

 

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

№ 7 / 88 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и съгласно решение №29/28.06.2022г. на Местния 

АПИО ФБ В процес на изпълнение 



 

 

съвет на община Бъняса, Общински съвет Крушари дава принципно съгласие за 
побратимяване и осъществяване на международно сътрудничество между 
община Крушари и община Бъняса, окръг Констанца, Република Румъния. 

 
2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви двустранно 

споразумение, което да внесе за одобрение от Общински съвет-Крушари. 

№ 7 / 89   

           1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, 
Общински съвет Крушари  разрешава изработване на Подробен устройствен 
план-План за застрояване за ПИ 21470.34.46 и ПИ 21470.34.49 по КККР на с. 
Добрин, община Крушари, област Добрич за промяна предназначението му за 
„Пс- Производство на електрическа енергия, с ново, свободно застрояване с 
ограничителни линии на нормативно определените  отстояния от границите на 
имота и с устройствени показатели H<168м; Пл. застр.<5%; 
мин.озел.площ>90%, съгласно скица-предложение по чл. 125 ал.2 от ЗУТ. 
 

            2. Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно 
копие на хартиен носител,както и в цифров вид, върху технически носител, 
съгласно чл.65 ал.6 т.4 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл във формат 
PDF. Да бъдат представени становище от „Електроразпределение Север“ АД – 
клон гр. Добрич; РЗИ; „ВиК-Добрич“ АД и РИОСВ-Варна. 
 

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

РРХД На основание чл.124б, ал.2 
от ЗУТ Решението е 
разгласено с обявление, 
което се поставя на 
информационното табло в 
сградата на Общината, 
кметство с. Добрин и 
публикувано на интернет 
страницата на общината.  

№ 7 / 90           1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, 
Общински съвет Крушари  разрешава  изработване на Подробен устройствен 
план-План за застрояване за ПИ 57858.6.40 по КККР на с. Поручик Кърджиево, 
община Крушари, област Добрич за промяна предназначението му за „Пс- 
Производство на електрическа енергия, с ново, свободно застрояване с 
ограничителни линии на нормативно определените  отстояния от границите на 
имота и с устройствени показатели H<168м; Пл. застр.<5%; 
мин.озел.площ>90%, съгласно скица-предложение по чл. 125 ал.2 от ЗУТ. 
          2. Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно 
копие на хартиен носител,както и в цифров вид, върху технически носител, 
съгласно чл.65 ал.6 т.4 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл във формат 

РРХД На основание чл.124б, ал.2 
от ЗУТ Решението е 
разгласено с обявление, 
което се поставя на 
информационното табло в 
сградата на Общината, 
кметство с. Поручик 
Кърджиево и публикувано 
на интернет страницата 
на общината.  



 

 

PDF. Да бъдат представени становище от „Електроразпределение Север“ АД – 
клон гр. Добрич; РЗИ; „ВиК-Добрич“ АД и РИОСВ-Варна. 
 

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

№ 7 / 91           1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ,  
Общински съвет Крушари  разрешава  изработване на Подробен устройствен 
план-План за застрояване за ПИ 00031.11.4 по КККР на  с. Абрит, община 
Крушари, област Добрич за промяна предназначението му за „Пс- Производство 
на електрическа енергия, с ново, свободно застрояване с ограничителни линии 
на нормативно определените  отстояния от границите на имота и с устройствени 
показатели H<168м; Пл. застр.<5%; мин.озел.площ>90%, съгласно скица-
предложение по чл. 125 ал.2 от ЗУТ. 
 

           2. Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно 
копие на хартиен носител,както и в цифров вид, върху технически носител, 
съгласно чл.65 ал.6 т.4 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл във формат 
PDF. Да бъдат представени становище от „Електроразпределение Север“ АД – 
клон гр. Добрич; РЗИ; „ВиК-Добрич“ АД и РИОСВ-Варна. 
 

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

РРХД На основание чл.124б, ал.2 
от ЗУТ Решението е 
разгласено с обявление, 
което се поставя на 
информационното табло в 
сградата на Общината, 
кметство с. Абрит и 
публикувано на интернет 
страницата на общината.  

№ 7 / 92 На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23 и ал. 2  от   ЗМСМА,  във   връзка   с  
чл. 69, ал 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата  за  финансиране  на  институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на 
МОН, Общински  съвет Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес, извън   осигурените по стандарта 
за съответната дейност,  при  сформиране  на паралелка с по-малко от десет 
ученици в клас в СУ“ Христо Смирненски“ с. Крушари, както следва: 

          

 -  паралелка XII клас  - 6 ученици      
 

РРХД Изпълнено 

№ 7 / 93 На основание  чл.  21,  ал. 1, т. 23 и ал. 2  от  ЗМСМА,  във  връзка  с чл. 
68, ал 1,  т. 2,  ал. 2  и  ал. 8  от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни 

РРХД Изпълнено 



 

 

средства за обезпечаване на учебния процес  извън осигурените  по стандарта 
за съответната дейност,  при  сформиране на паралелки от III до XI клас, с не 
по-малко от десет ученици в клас в СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари, както 
следва: 

 

- паралелка в III клас   - 14  ученици;                             
- паралелка в VI клас  - 16  ученици;   
- паралелка в IX клас  - 17  ученици;           
- паралелка в  X клас  - 16  ученици; 
- паралелка в XI клас  - 14 ученици 

№ 7 / 94 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал 1, т. 1, 
от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование  от  05.10.2017г. на МОН,  Общински съвет Крушари  
дава съгласие за функционирането  на маломерни и слети  паралелки  в ОУ 
„Васил  Левски“   с. Коритен, община Крушари, както  следва: 

 

                              -  паралелка   ІІ  клас                         - 5 ученици                             
           -  паралелка  ІІІ - ІV клас  - слята      - 8 ученици             

                              -  паралелка   V - VІ  клас - слята      - 8 ученици      
                              -  паралелка  VІІ  клас                       - 4 ученици 

РРХД Изпълнено 

№ 7 / 95 На основание  чл.  21,  ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА,  във връзка  с чл. 68, 
ал 1, т. 3, ал. 2  и  ал. 6. от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес  извън осигурените  по стандарта 
за съответната дейност, при  сформиране на  паралелки  с  не по-малко  от 
десет  ученици  от два  класа в ОУ „Отец Паисий“  с. Лозенец, общ. Крушари, 
както следва: 

 

- паралелка  I и ІI клас       – слята   - 11 ученици                            
- паралелка  III и  ІV клас  - слята   - 10 ученици          
- паралелка  VI и  VІI клас - слята   - 11 ученици   

РРХД Изпълнено 

№ 7 / 96 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 69, ал 
1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН,                                                                               
Общински съвет Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за 

РРХД Изпълнено 



 

 

съответната дейност,  при формиране на паралелка с по-малко от десет 
ученици в клас в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари, както следва: 

       
     -  

паралелка  V  клас – 9 ученици    

№ 7 / 97 На основание чл.99, т.2 АПК и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Крушари допуска 
изменение в Решение №6/78 по Протокол №6/30.06.2022г. като изразът „Етап I“ 
отпада. 

В останалата си част решението остава непроменено. 

РРХД Решението е изпълнено. 

№ 7 / 98 1.На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и 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 Крушари дава съгласие да 
бъде предоставен временен безлихвен заем в размер на 7 000 (седем хиляди) 
лева за нуждите на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 
19 в община Крушари“, изпълняван по Договор BG05FMOP001-5.001.0015-С07, 
финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия 
за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. 
 

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. 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 

№ 8 / 99 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Решение № № 3/33 от 
31.03.2022г. Общински съвет Крушари за приемане бюджета на община 
Крушари, чл. 124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Крушари 
приема актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на 
община Крушари за 2022г., като:  

В § 5200 „ Придобиване на дълготрайни материални активи“ се добавя нов 
обект с наименование: „Проектиране и изграждане на фотоволтаични 
инсталации на сгради общинска собственост“ на стойност 260 200 лв. 

  2. Общински съвет  Крушари възлага на кмета на община Крушари да 
извърши необходимите промени по бюджета за 2022г. по пълна бюджетна 
класификация. 

 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 



 

 

№ 8 / 100 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. Последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12 
от 25.07.2016 г. за прилагане на 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и 
договор № BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ 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., 
съфинансирана от ЕЗФРСР за реализирането на проект "Изграждане на 
система за соларно улично осветление в община Крушари”, сключен между ДФ 
„Земеделие” и Община Крушари, седалище и адрес на управление с. Крушари, 
ул. „Девети септември“ № 3-А, ЕИК по БУЛСТАТ 000852754, представлявана от 
Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет Крушари  упълномощава  кмета  на  
община  Крушари  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 573 306,76 лв. 
(петстотин седемдесет и три хиляди триста и шест лева и седемдесет и шест 
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане 
за проект: "Изграждане на система за соларно улично осветление в община 
Крушари”, финансиран по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-
0013-C01 от 29.10.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Община 
Крушари и Държавен Фонд „Земеделие”. 

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

Мотиви: 
Своевременното получаване на авансовите средства по проекта биха 

позволили стартиране на самото изграждане на системата за соларно улично 
осветление в с. Крушари, с. Лозенец, с. Телериг и с. Ефрейтор Бакалово 
община Крушари в краткосрочен план. Динамично изменящата се цена на 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 



 

 

електрическата енергия, както и липсата на гарантирани количества доставена 
енергия, предстоящия зимен сезон, както и скъсяването на светлата част на 
деня, обуславя необходимостта от изграждането на соларното улично 
осветление колкото е възможно по- бързо, с оглед придобиване на автономност 
на община Крушари в описаните населени места спрямо цената и количеството 
доставена енергия. 

Предварителното изпълнение на акта би спомогнало изпълнението на 
ремонтните дейности да стартират навременно, при настоящите благоприятни 
за естеството на видовете СМР атмосферни условия на годината.  

 
3. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор 
№ BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие”. 

№ 8 / 101 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. Последно от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Административен 
договор № BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за финансиране на 
проект: "Изграждане на система за соларно улично осветление в 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., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен 
Фонд „Земеделие” и Община Крушари, седалище и адрес на управление с. 
Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А, ЕИК по БУЛСТАТ 000852754, 
представлявана от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет Крушари  
упълномощи  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 113 661,35 лв. (сто и тринадесет хиляди шестстотин шестдесет и 
един лева и тридесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на ДДС върху авансово плащане по заявка по Административен договор 
№ BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за финансиране на проект: 
"Изграждане на система за соларно улично осветление в 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 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 



 

 

селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Крушари и 
Държавен Фонд „Земеделие”. 

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

акта. 
 
Мотиви: 
Своевременното получаване на авансовите средства по проекта биха 

позволили стартиране на самото изграждане на системата за соларно улично 
осветление в с. Крушари, с. Лозенец, с. Телериг и с. Ефрейтор Бакалово 
община Крушари в краткосрочен план. Динамично изменящата се цена на 
електрическата енергия, както и липсата на гарантирани количества доставена 
енергия, предстоящия зимен сезон, както и скъсяването на светлата част на 
деня, обуславя необходимостта от изграждането на соларното улично 
осветление колкото е възможно по- бързо, с оглед придобиване на автономност 
на община Крушари в описаните населени места спрямо цената и количеството 
доставена енергия. 

Предварителното изпълнение на акта би спомогнало изпълнението на 
ремонтните дейности да стартират навременно, при настоящите благоприятни 
за естеството на видовете СМР атмосферни условия на годината.  

 

3. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор 
№ BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие”. 

№ 8 / 102 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  Крушари  дава съгласие да 
бъде предоставен временен безлихвен заем в размер на 31 000 (тридесет и 
една хиляди) лева за нуждите на проект "Партньорство за адаптация към 
климатичните промени" по Договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0013-
C01 от 23.11.2021г. по Оперативна програма „ Опазване на околната среда и 
климатични промени“. 

 

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

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 



 

 

30.11.2023 година. 

№ 8 / 103 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.1 от 
ЗУТ и във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет с.Крушари  дава 
съгласие за извършване на промяна на начина на трайно ползване по реда на 
чл.78а от ППЗСПЗЗ на Поземлен имот с идентификатор 40097.223.1 с площ 
19562 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, 
актуван с Акт за публична общинска собственост №2238/24.02.2016г., от „депо 
за битови отпадъци (сметище)“ в „пасище,мера“, поради промяна на начина на 
трайно ползване. 
 

2.Общинският съвет с.Крушари обявява новообразувания имот с начин на 
трайно ползване „пасище, мера“ за публична общинска собственост. 
 

3.Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на процедурата по чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна на 
начина на трайно ползване на имота. 

 Решението е изпълнено. 
Начина на трайно ползване 
на поземлен имот 
№40097.223.1 по КК и КР на 
с.Крушари е променен на 
Пасище,мера и е съставен 
нов Акт за публична 
общинска собственост 
№2670/13.09.2022г. 

№ 9 / 104 На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 ,т.6 и чл.27, ал.4 и 
ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от ЗПФ и Наредба № 13 за условията и реда 
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Крушари, 
Общинския съвет Крушари: 

1. Приема Отчет за касово изпълнение на бюджета в община Крушари за 
2021 година /Приложение №1/. 

    2. Приема „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ (СЕС-ДЕС) 
/Приложение №2/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от 
Националния фонд към МФ“ (СЕС-КСФ) /Приложение №3/ и „Отчет за сметките 
за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен 
фонд „Земеделие“ (СЕС-КСФ)  /Приложение №4/. 

     3. Приема „Отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди 

средства“      (с код 33) съгласно Приложение №5. 

     4. Приема „Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за 
периода декември 2021г.“, съгласно Приложение №6. 

     5. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021г., 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 



 

 

съгласно Приложение №15 „Информация за общинския дълг, издадените 

общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а 

от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“,  

Приложение №7. 

№ 9 / 105            На основание чл.9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет 
Крушари   приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг в размер 
на 5 901 лева на община Крушари през отчетната 2021 година, както и 
Приложение №15 „Информация за общинския дълг, издадените общински 
гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона 
за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, от което са 
видни плащанията по дълга през 2021 г. по главница и разходи в размер на 5 
901 лв. и остатъчен размер на дълга в размер на 242 446 лв. към 31.12.2021г. 

 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 

№ 9 / 106 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи във връзка с чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо с вх.№ОС-
12-4120 от 23.08.2022г. от Директора на Областна дирекция “Земеделие“ 
гр.Добрич, Общински съвет Крушари  дава съгласие да се предоставят под наем 
полски пътища-публична общинска собственост на територията на Община 
Крушари, за срок от една година на участниците в споразуменията по чл.37в от 
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 
2022/2023 г., по цена в размер на средното годишно рентно плащане за 
съответното землище.  

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

3. Възлага на Кмета на общината последващи законови действия. 
 

РРХД Решението е изпълнено. 

№ 9 / 107 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.6, 
ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и скица-предложение за 
разделяне на ПИ №72196.130.51 (номер по предходен план: 000051) по КК и КР 
на с.Телериг, Общински съвет Крушари одобрява скица-предложение за 
разделяне на поземлен имот №72196.130.51 (номер по предходен план: 000051) 

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение. 



 

 

с площ 43507 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин 
на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 5 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Телериг, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №1738 от 01.09.2011г., в следствие на която се образуват три нови 
имота, а именно: 
 1.1. Поземлен имот с проектен № 72196.130.52, проектна площ 2685,32 
кв.м., начин на трайно ползване – За местен път. 
 1.2. Поземлен имот с проектен № 72196.130.53, проектна площ 13302,72 
кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън 
регулация. 
 1.3. Поземлен имот с проектен № 72196.130.54, проектна площ 27519,21 
кв.м., начин на трайно ползване – Пасище,мера. 
 

2. Общински съвет с.Крушари обявява от публична общинска собственост 
в частна общинска собственост следните новообразувани имоти: 
 2.1. Поземлен имот с проектен № 72196.130.53, проектна площ 13302,72 
кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън 
регулация. 
 

3.Общински съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване (НТП) на следните новообразувани имоти: 
 3.1. Поземлен имот с проектен № 72196.130.52, проектна площ 2685,32 
кв.м., начин на трайно ползване – За местен път. 
 3.2. Поземлен имот с проектен № 72196.130.53, проектна площ 13302,72 
кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън 
регулация. 

 
4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 

начина на трайно ползване на всички новообразувани имоти описани в точка 3 
от 2 (две) години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

 
5. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
 
 
 



 

 

№ 9 / 108 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.6, 
ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и скица-предложение за 
разделяне на ПИ №72196.109.53 (номер по предходен план: 000053) по КК и КР 
на с.Телериг, Общински съвет Крушари одобрява скица-предложение за 
разделяне на поземлен имот №72196.109.53 (номер по предходен план: 000053) 
с площ 91557 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин 
на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 6 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Телериг, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №1739 от 01.09.2011г., в следствие на която се образуват пет нови 
имота, а именно: 
 1.1. Поземлен имот с проектен № 72196.109.57, проектна площ 441,86 
кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън 
регулация. 
 1.2. Поземлен имот с проектен № 72196.109.58, проектна площ 736,96 
кв.м., начин на трайно ползване – За местен път. 
 1.3. Поземлен имот с проектен № 72196.109.59, проектна площ 4884,25 
кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън 
регулация. 
 1.4. Поземлен имот с проектен № 72196.109.60, проектна площ 84953,55 
кв.м., начин на трайно ползване – Пасище,мера. 
 1.5. Поземлен имот с проектен № 72196.109.61, проектна площ 540,07 
кв.м., начин на трайно ползване – За местен път. 
 

2. Общински съвет Крушари обявява от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост следните новообразувани имоти: 
 2.1. Поземлен имот с проектен № 72196.109.57, проектна площ 441,86 
кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън 
регулация. 
 2.2. Поземлен имот с проектен № 72196.109.59, проектна площ 4884,25 
кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън 
регулация. 
 

3.Общински съвет Крушари дава предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване (НТП) на следните новообразувани имоти: 
 3.1. Поземлен имот с проектен № 72196.109.57, проектна площ 441,86 

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение. 



 

 

кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени  места извън 
регулация. 
 3.2. Поземлен имот с проектен № 72196.109.58, проектна площ 736,96 
кв.м., начин на трайно ползване – За местен път. 
 3.3. Поземлен имот с проектен № 72196.109.59, проектна площ 4884,25 
кв.м., начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън 
регулация. 
 3.4. Поземлен имот с проектен № 72196.109.61, проектна площ 540,07 
кв.м., начин на трайно ползване – За местен път. 

 

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 
начина на трайно ползване на всички новообразувани имоти описани в точка 3 
от 2 (две) години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

 

5. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши всички действия за 
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

№ 9 / 109 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 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 

110 Поземлен имот 
№72196.108.1 с 
НТП-нива по КК и 
КР на с.Телериг 

2666/05.08.2022г 7628 м2 1289,50 лв. 

111 Сграда със ЗП 210 
кв.м. и земя с 
площ 7800 
кв.м.(бивше 
училище), 

2637/11.10.2021г
. 

210 м2 
7800 м2 

2067,10 лв. 
12430,10 лв. 

РРХД Решението е изпълнено. 



 

 

находящи се в 
УПИ XII-140 „За 
училищен двор“, 
кв.6 по плана на 
с.Поручик 
Кърджиево 

 
2.В Раздел I, точка 6.Прекратяване на съсобственост с физически лица 

или юридически лица, чрез продажба на идеални части на общината на 
съсобствениците се добавя нова точка:  

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

22 Урегулиран поземлен 
имот IV-общ.,  кв.2 по 
плана на с.Северци с 
площ 1150 кв.м. 

2667/12.08.2022
г. 

200/1150 
м2 ид.части 

417,60 
лв. 

 
3.В Раздел I се добавя нова точка 10.Имоти, които община Крушари  е 

определила за делба: 
 
 

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

11 Поземлен имот 
№72196.109.53 с НТП 
пасище,мера по КК 
на с.Телериг 

1739/01.09.2011г. 91556,69 
кв.м. 

3368,40 лв. 

22 Поземлен имот 
№72196.130.51 с НТП 
пасище,мера по КК 
на с.Телериг 

1738/01.09.2011г. 43507,25 
кв.м. 

1950,80 лв. 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 



 

 

№ 9 / 110 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.№РД-20-2605 от 08.06.2022г. от 
Неджати Алтер Сенаиф, Общински съвет Крушари дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Крушари и Неджати Алтер Сенаиф, 
чрез продажба на идеалните части на Община Крушари, а именно: 200/1150 
кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот IV (четвърти) - общински в 
кв.2 (две)  по плана на с.Северци, целият с площ от 1150 кв.м., актувани с АОС 
№2667/12.08.2022г. на Неджати Алтер Сенаиф. 

 

2.Общинският съвет определя цената за продажба на недвижимия имот в 
размер на 600.00 (шестотин) лева, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 
независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност 
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите 
оценители в България. 
 

3.Общинският съвет задълава кмета на Община Крушари да издаде 
заповед и сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинския имот, като всички данъци и такси по сключването и вписването на 
договора са за сметка на Неджати Алтер Сенаиф. 

 

РРХД Решението е изпълнено. 
Имотът е продаден на 
Неджати Алтер Сенаиф              
с договор №ОС-09-
3295/03.11.2022г. 
 

№ 9 / 111 1. На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 и чл. 43 ал.1 от 
Наредба № 8 и заявление с вх. №ОС-12-3713 от 03.08.2022г. от Неджмедин 
Юмер Мустан, Общински съвет Крушари  дава съгласие да се извърши 
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с 
индентификатор № 72196.108.1 с площ от 7.628 дка с начин на трайно 
ползване-нива, 3 категория по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Телериг, актуван с акт за общинска собственост № 2666/05.08.2022г. 
 

 2. Общински съвет Крушари приема пазарната оценка на имота от 
15 256.00 лева, изготвена от независим оценител със сертификат за 
оценителска правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от 
Камарата на независимите оценители в Българие и определя начална тръжна 
цена на имота от 15 256.00 лева. 

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

РРХД Няма сключен договор 
поради липса на кандидат. 



 

 

№ 9 / 112 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, Общинския съвет Крушари  дава съгласие да 
бъде предоставен временен безлихвен заем в размер на 15 056.40  (петнадесет 
хиляди и 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 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             
28.02.2023 година. 

РРХД Решението е изпълнено; 
заемът е възстановен към 
31.12.2022 г. 

№ 9 / 113 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 Крушари дава съгласие да 
бъде предоставен временен безлихвен заем в размер на 75 600,00 (седемдесет 
и пет хиляди и шестстотин лева) 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 
31.07.2023 година. 

РРХД В процес на изпълнение 

№ 9 / 114 На основание чл. 21 ал.1 т. 23 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 Крушари приема  информацията за състоянието на 
общинската пътна мрежа, паркове и зелени площи на територията на общината.  

 

РРХД Изпълнено 

№ 9 / 115 1.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл.124б, ал. 1 от 
ЗУТ, Общински съвет Крушари разрешава изработване на Подробен 

РРХД На основание чл.124б, ал.2 
от ЗУТ Решението е 
разгласено с обявление, 



 

 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 21470.6.46 по КККР на 
с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич за промяна предназначението му от 
„нива“ в „ПСД–За фотоволтаична централа”, с ново, свободно застрояване с 
ограничителни линии на нормативно определените отстояния от границите на 
имота и  с устройствени показатели: височина до 15м, плътност на застрояване 
до 80%, К инт. до 2.0, озеленена площ мин. 20% и одобрява заданието по чл. 
125 от ЗУТ. 
 

2. Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно 
копие на хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически носител, 
съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл във формат 
PDF. Да бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД – 
клон Добрич; РЗИ, „ВиК – Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши последващи по ЗУТ 
действия. 

което се поставя на 
информационното табло в 
сградата на Общината, 
кметство с. Добрин и 
публикувано на интернет 
страницата на общината.  

№ 9 / 116 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 Крушари приема информацията за състоянието на  
материалната база и готовността на училищата и детските градини на 
територията на  община Крушари за откриване на учебната  2022/2023 г. 

РРХД Изпълнено 

№ 9 / 117 На основание  чл.  21,  ал. 1, т. 23,  ал. 2  от  ЗМСМА,  във  връзка  с чл. 
68, ал 1,  т. 2,  ал. 2  и  ал. 8  от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет  Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес  извън осигурените  по стандарта 
за съответната дейност,  при  сформиране на паралелка, в която броя  на  
учениците в клас е с десет и повече в СУ“ Христо  Смирненски“  с. Крушари, 
както следва: 

                                    
- паралелка в VIII клас  - 13  ученици. 

 

РРХД Изпълнено 

№ 9 / 118 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал.1, т.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и във 
връзка с §1, т. 20 от ДР на Закона за публичните финанси и в изпълнение на 
Условия за кандидатстване по нова Процедура чрез директно предоставяне на 

РРХД 
АПИО ФБ 

Изпълнено, изготвен 
проект, сключен договор. 
Услугата се предоставя 
без прекъсване; 



 

 

безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално 
подпомагане 2021-2027г., Общински съвет Крушари дава съгласие за 
определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд в община Крушари по 
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 
съфинансирана от Европейски социален фонд плюс като местна дейност по 
смисъла на с §1, т. 20 от ДР на Закона за публичните финанси. 

  
2. Дава съгласие община Крушари да кандидатства с проектно 

предложение     „Топъл обяд в община Крушари“ по процедура BG05SFPR003-
1.001 Топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 
2021-2027. 

 

3. Упълномощава кмета на община Крушари да предприеме всички 
необходими последващи действия за подготовка и кандидатстване с проектно 
предложение „Топъл обяд в община Крушари“ по процедура BG05SFPR003-
1.001 Топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 
2021-2027 в приложимите срокове, както и да извърши всички последващи 
действия, във връзка с изпълнението на настоящото решение. 

 

 4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет- Крушари допуска 
предварително изпълнение на акта, при следните  

Мотиви: 
Имайки предвид трудните времена, в които живеем, тежката 

икономическа обстановка и сложната геополитическа ситуация от изключително 
важно значение за кмета на Община Крушари като орган на местната власт, е 
да осигури достойно съществуване на всички свои жители, но с приоритет към 
най- нуждаещите се и бедстващи жители на общината. Предоставянето на 
топъл обяд на крайно бедни и нуждаещи се хора е трайна практика във всички 
развити държави в цял свят. Община Крушари споделя добри практики и водена 
от желанието си винаги, когато е възможно, да е в полза на обществото си, има 
намерение да кандидатства с проектно предложение за осигуряване на топла 
храна на целево допустимите жители на общината. Предвид настъпващата 
зима, която се очертава да е доста тежка, кметът на общината желае да внесе 
проектно предложение по първия възможен прием по Програмата, чийто краен 
срок за подаване на документи е  до 17:00 часа на 30.09.2022 г., за да могат 
хората да получат топла храна без прекъсване. 
На основание дотук написаното и с оглед защита интересите на част от 



 

 

населението на община Крушари, както и осигуряване на достоен живот и не на 
последно място топла, здравословна и прясно сготвена храна своевременно, 
считам за обосновано предварително изпълнение на настоящото решението. 

№ 10 / 119 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и 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 Крушари  дава съгласие да 
бъде предоставен временен безлихвен заем в размер на 25 000,00 (двадесет и 
пет хиляди) лева за нуждите на проект BG05SFPR003-1.001-0072 „Топъл обяд в 
Община Крушари“, финансиран по Програма за храни и/или основно 
материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ+. 
 

2. Временният безлихвен заем по т. 1 да бъде възстановен по бюджета на 
общината след поискано авансово плащане и одобрение на направените 
разходи по внесен междинен технически и финансов отчет, но не по-късно от 
30.05.2023 година. 

 

3. Нa основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Крушари допуска 
 предварително изпълнение на акта, при следните 
 

Мотиви: 
Имайки предвид трудните времена, в които живеем, тежката 

икономическа обстановка и сложната геополитическа ситуация от изключително 
важно значение за кмета на Община Крушари като орган на местната власт, е 
да осигури достойно съществуване на всички свои жители, но с приоритет към 
най- нуждаещите се и бедстващи жители на общината. Предоставянето на 
топъл обяд на крайно бедни и нуждаещи се хора е трайна практика във всички 
развити държави в цял свят. Община Крушари споделя добри практики и водена 
от желанието си винаги, когато е възможно, да е в полза на обществото си, има 
намерение да кандидатства с проектно предложение за осигуряване на топла 
храна на целево допустимите жители на общината. Предвид настъпващата 
зима, която се очертава да е доста тежка, кметът на общината желае да осигури 
топла храна на нуждаещите се хора от целеви групи без прекъсване. 

Тъй като проект BG05SFPR003-1.001-0072 „Топъл обяд в Община 
Крушари“ е все още в процес на оценяване и няма сключен договор с Агенция 
за социално подпомагане, Община Крушари не може да поиска авансово 
плащане и да извърши текущите плащания. Това не е основание за неплащане 
към фирмите доставчици на хранителни продукти. 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 



 

 

На основание дотук написаното и с оглед защита интересите на част от 
населението на община Крушари, както и осигуряване на достоен живот и не на 
последно място топла, здравословна и прясно сготвена храна своевременно, 
считам за обосновано предварително изпълнение на настоящото решение. 

№ 10 / 120 На основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Кмета на Община Крушари за 
периода от 01.07.2022 до 30.09.2022 година. 

АПИО ФБ Решението е изпълнено. 

№ 10 / 121 I.На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от 
ЗОС, чл.19, ал.1, т.4 „б“, чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, 
т.4 и т.5, и ал.6 от Закона за водите, както и §9, ал.10 от Преходните и 
заключителни разпоредби към същия (обн.-ДВ,бр.103 от 2013г., изм. и доп.-
ДВ,бр.58 от 2015г.), Общински съвет  с.Крушари дава съгласие да се 
предоставят за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване 
и канализация - Добрич“ АД рехабилитирани инфраструктурни обекти – 
публична общинска собственост, представляващи строежи: 
 

1.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Крушари: 

1.1.Клон 1 – ул.“Димитър Дончев“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Димитър Дончев“ с 

ул.“Девети септември“ и завършва на кръстовището между ул.“Димитър Дончев“ 
с ул.“Възраждане“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 390 м. 
1.2.Клон 2 – ул.“Георги Димитров“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Георги Димитров“ с 

ул.“Девети септември“ и завършва на кръстовището между ул.“Георги 
Димитров“ с ул.“Възраждане“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 325 м. 
1.3.Клон 3 – ул.“Йордан Драгнев“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Йордан Драгнев“ с 

ул.“Девети септември“ и завършва при последния застроен имот. 
Общата дължина на трасето в този участък е 390 м. 
1.4.Клон 4 – ул.“Христо Смирненски“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Христо Смирненски“ с 

ул.“Хан Телериг“ и завършва на кръстовището между ул.“Христо Смирненски“ с 

РРХД В процес на изпълнение 



 

 

ул.“Суха река“. 
Общата дължина на трасето в този участък е 380 м. 
1.5.Клон 5 – ул.“Йордан Йовков“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Йордан Йовков“ с 

ул.“Христо Смирненски“ и завършва на кръстовището между ул.“Йордан Йовков“ 
с ул.“Георги Димитров“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 110 м. 
1.6.Клон 6 – ул.“Йордан Йовков“ и ул.“Добруджа“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Йордан Йовков“ с 

ул.“Христо Смирненски“ и завършва на кръстовището между ул.“Добруджа“ с 
ул.“Девети септември“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 500 м. 
1.7.Клон 7 – ул.“Киро Стефанов“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Киро Стефанов“ с 

ул.“Черно море“ и завършва на кръстовището между ул.“Киро Стефанов“ с 
ул.“Суха река“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 200 м. 
1.8.Клон 8 – ул.“Суха река“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Суха река“ с ул.“Христо 

Смирненски“ и завършва на кръстовището между ул.“ Суха река“ с ул.“9-ти май“. 
Общата дължина на трасето в този участък е 520 м. 
1.9.Клон 9 – ул.“Суха река“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Суха река“ с ул.“Христо 

Смирненски“ и завършва на кръстовището между ул.“ Суха река“ с ул.“Изгрев“. 
Общата дължина на трасето в този участък е 490 м. 
1.10.Клон 10 – ул.“Вида Димитрова“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Вида Димитрова“ с 

ул.“Клисура“ и завършва на кръстовището между ул.“Вида Димитрова“ с 
ул.“Георги Димитров“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 490 м. 
1.11.Клон 11 – ул.“Суха река“ и ул.“Клисура“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Клисура“ с ул.“Вида 

Димитрова“ и завършва на кръстовището между ул.“ Суха река“ с ул.“Цар 
Калоян“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 180 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 



 

 

водопроводна мрежа с.Крушари е 3975 м. 
 

2.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Коритен:  

2.1.Клон 1- ул.“Първа“ от О.Т.62 до О.Т.29 
Подмяната е изпълнена по ул.“Първа“ от О.Т.48 до О.Т.29 (последния 

застроен парцел). 
Общата дължина на трасето в този участък е 639 м. 
2.2.Клон 2- ул.“Първа“ от О.Т.62 до О.Т.29 
Подмяната е изпълнена по ул.“Първа“ от О.Т.48 до О.Т.62. 
Общата дължина на трасето в този участък е 281 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Коритен е 920 м. 
 
3.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 

с.Телериг:  
3.1.Клон 1- ул.“Тридесета“ от О.Т.45 до О.Т.39, ул.“Четиринадесета“ от 

О.Т.39 до О.Т.81, ул.“Девета“ от О.Т.81 до О.Т.90 
Подмяната е изпълнена от О.Т.42 до О.Т.45. 
Общата дължина на трасето в този участък е 223,94 м. 
3.2.Клон 2- ул.“Тридесета“ от О.Т.45 до О.Т.39, ул.“Четиринадесета“ от 

О.Т.39 до О.Т.81, ул.“Девета“ от О.Т.81 до О.Т.90 
Клон 2-1- Подмяната е изпълнена от О.Т.42 до О.Т.35. 
Клон 2-2- Подмяната е изпълнена от О.Т.35 до О.Т.84. 
Клон 2-3- Подмяната е изпълнена от О.Т.84 до О.Т.90. 
Общата дължина на трасето в този участък е 1221,06 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Телериг е 1445 м. 
 

4.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Северци:  

4.1.Клон 1- ул.“Първа“  
Подмяната е изпълнена до северната граница на селото в края на 

улицата. 
Общата дължина на трасето в този участък е 590 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Северци е 590 м. 



 

 

 
5.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 

с.Лозенец:  
5.1.Клон 1- ул.“Първа“ от О.Т.62 до О.Т.5 
Подмяната е изпълнена от О.Т.76 до новия водопровод по Клон 2. 
Общата дължина на трасето в този участък е 1189,29 м. 
5.2.Клон 2- ул.“Първа“ от О.Т.62 до О.Т.5 
Подмяната е изпълнена от О.Т.76 до О.Т.55а. 
Общата дължина на трасето в този участък е 725,70 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Лозенец е 1914,99 м. 
 

6.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Полковник Дяково:  

6.1.Клон 1- ул.“Единадесета“ (част от път III-2932 Крушари-Полковник 
Дяково-Добрин-Росица от км 1+940 до км 3+726) от О.Т.83 до О.Т.24 

Подмяната е изпълнена по ул.“Единадесета“ (част от път III-2932 
Крушари-Полковник Дяково-Добрин-Росица от км 1+940 до км3+726) от О.Т.83 
до О.Т.24. 

Общата дължина на трасето в този участък е 1786,43 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Лозенец е 1786,43 м. 
 

7.Общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа в 
с.Крушари, с.Коритен, с.Телериг, с.Северци, с.Лозенец и с.Полковник Дяково е 
10631,42 м.  
 

II. Общински съвет Крушари  възлага на Кмета на Община Крушари да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

№ 10 / 122 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1, чл.76, ал.1 и чл.78, 
ал.1 от Наредба №8 и във връзка със заповед №РД-46-96 от 30.03.2022г. на 
Министъра на земеделието, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се 
извърши отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен 
имот №04193.5.1 с площ 40009 кв.м., трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория: 3 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Бистрец, одобрени със заповед №РД-18-
522/02.08.2019г. на ИД на АГКК при граници на имота: 04193.4.109, 04193.7.31; 

РРХД В изпълнение на 
решението е сключен 
договор за отдаване под 
наем №ОС-09-
3365/22.12.2022г. 



 

 

04193.2.515; 04193.2.59, актуван с акт за частна общинска собственост 
№2594/10.05.2021г. за селскостопански нужди за срок от 5 (пет) години, считано 
от 01.10.2022г. до 30.09.2027г. 
 

 2.Общински съвет с.Крушари  определя началната тръжна годишна 
наемна цена на имота в размер на 2440,55 лв. (две хиляди четиристотин и 
четиридесет лева и петдесет и пет стотинки), съгласно  точка 4.1. от заповед 
№РД-46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на земеделието, публикувана в ДВ 
бр.31 от 19.04.2022г. 
 

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

№ 10 / 123 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 Крушари  приема информацията за готовността на Община Крушари за 
работа при зимни условия. 

АПИОФБ Решението е изпълнено. 

№ 10 / 124 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправение и местната администрация, Общински съвет  Крушари дава 
съгласие община Крушари да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към 
МТСП с проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община 
Крушари“. 

 

2. Общински съвет Крушари дава  съгласие община Крушари чрез общинския 
бюджет да осигури собствени финансови средства в размер на 12 % от 
стойността на проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на 
топъл обяд в община Крушари“. 

РРХД Решението е изпълнено. 
Внесен проект. Предсоти 
подписване на договор за 
финансиране. 

№ 10 / 125 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.182, ал.1 от ЗУТ и издадена скица-виза за 
проектиране от 09.09.2022г., чл.8, ал.9, т.2 и чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6, ал.2, т.2  и чл.8, ал.1 и ал.2, т.7 от 
Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, Общински съвет 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 11:  

РРХД Решението е изпълнено. 
Кооперация „РПК Бъдеще“ 
учредява безсрочно и 
възмездно право на строеж 
на община Крушари върху 
съсобствен поземлен имот 
№40097.501.499 с площ от 
3647 кв.м. по КК и КР на 
с.Крушари за построяване 
на сграда за социални 
услуги  със застроена 
площ от 275,60 кв.м. с 



 

 

11.Приемане на учредено в полза на Община Крушари право на 
строеж: 

№ 
по 
ре
д 

Описание на имот 
Площ на 

ОПС в кв.м. 
Документ за 
собственост  

Данъчна 
оценка 

на ОПС в 
лв. 

1 Право на строеж на 
сграда с площ 275,60 в 
поземлен имот 
№40097.501.499  по КК и 
КР на с.Крушари 

275,60 кв.м. н.акт №35, том I, 
дело 119/1953г. 

2113,60 лв. 

 
II. Общински съвет с. Крушари дава съгласие за приемане учредяване от 

страна на  РПК „Светлина“ с. Крушари , ЕИК 124692476 на възмездно и 
безсрочно право на строеж в полза на Община Крушари върху поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.499 по КК и КР на с. Крушари с площ от 3647 кв.м., с 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 265, квартал 
37, парцел X, за който е отреден УПИ X – За търговия и услуги, кв.60 по плана 
на с.Крушари, за изграждане на сграда за социални услуги със застроена площ 
от 275,60 кв.м. и разгъната застроена площ от 275,60 кв.м. 

III.Общинският съвет одобрява изготвената от независим оценител със 
сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г., 
издаден от Камарата на независимите оценители в България експертна оценка 
за определяне пазарната стойност на отстъпеното право на строеж в недвижим 
имот в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лв. 

IV.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши последващите 
законови действия. 

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

 
Мотиви: 
С цел предотвратяване на самосрутване на съществуващата сграда в 

имота се налага предприемане на бързи и неотложни строителни работи, с 
което да се защити живота, здравето и сигурността на гражданите. Това налага 

нотариален акт за 
учредяване на право на 
строеж върху съсобствен 
имот №159, том VI, 
рег.№9418, дело №1084 от 
04.11.2022г., вписан с 
впх.рег.№9464/04.11.2022г., 
акт №175, том XXV, дело 
№4567/2022г. в СВ 
гр.Добрич. 
 



 

 

допускане на предварително изпълнение на акта, с оглед защита на особено 
важни държавни и обществени интереси. 

№ 11 / 126 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 Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2022 година: 

 
1.В Раздел I, точка 2 се добавя нова точка 2, както следва:   
2. Недвижими имоти – публична общинска собственост и части от 

тях, които Община Крушари ще предостави под наем:   
 

№ 

по 

ред 

Описание на 

имота 

АОС 

№/дата 

ПИ №, кв., 

парцел 

Площ 

м2/дк

а 

Данъчн

а 

оценка 

лв. 

2 1500 кв.м., 

представляващи 

част от поземлен 

имот 

№40097.501.566 

(номер по 

предходен план: 

кв.48, парцел XIII-

190) целия с площ 

от 3033 кв.м. по КК 

и КР на с.Крушари 

2266/27.07.

2016г. 

№40097.501.56

6 (по 

предходен 

план: кв.48, 

парцел XIII-190 

„За 

обществено 

обслужване“) 

3033 

м2 

 

11907,3

0 лв. 

 
ІІ.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 

РРХД Решението е изпълнено. 

№ 11 / 127 І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост, Общинският съвет Крушари, приема следното 
изменение и допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2022 година, както следва: 

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

РРХД В изпълнение на 
решението е обявен търг 
за продажба 



 

 

продажба чрез публичен търг или конкурс се добавят нова точка 12, както 
следва:  

 

№ 
по 

ред 

Недвижим имот АОС 
№/дата 

Кв.,парцел Площ 
кв.м. 

Данъчна 
оценка 

лв. 

12 УПИ IX-138 отреден 
„За 
производствено-
битов комбинат“ с 
площ 1400 кв.м. и 
сграда със ЗП 229 
кв.м. в кв.4 по  
плана на 
с.Огняново 

2525/ 
13.08.2019г
. 

Кв.4, УПИ IX-138 
отреден „За 
производствено-
битов комбинат“ 

1400- 
земя  
229- 

сграда 

4886,30 

 

II.Общински съвет 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 IX, пл.№138, отреден „За производствено-
битов комбинат“ с площ 1400 кв.м. и сграда със застроена площ 229 кв.м. 
(бивше кметство, читалище и здравна служба) в кв.4 по  плана на с.Огняново, 
одобрен със заповед №3042/07.06.1955г., актувани с акт за частна общинска 
собственост №2525/13.08.2019г. 

 

 III.Общински съвет Крушари приема пазарната стойност на недвижимият 
имот в размер на 14200,00 лв. (четиринадесет хиляди и двеста 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 началната тръжна цена на имота в размер на 
14500,00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин лева). 
 

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

№ 11 / 128 1. На  основание  чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА, чл.35, ал.1 Закона за 
общинската собственост, чл.43, ал.1 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари и 

РРХД В изпълнение на 
решението е обявен търг 
за продажба 



 

 

заявление с вх.№ОС-12-3060 от 04.07.2022г. от Веселин Христов Петров, 
Общински съвет Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот, както следва: 

- Урегулиран поземлен имот XII-140 отреден „За училищен двор“ с площ 
7800 кв.м. и полусъборена сграда със ЗП 210 кв.м. (бивше училище) в кв.6 по 
плана на с.Поручик Кърджиево, одобрен със заповед №6241/30.10.1954г., 
актувани с акт за частна общинска собственост №2637/11.10.2021г. 
 2.Общински съвет Крушари приема пазарната стойност на недвижимият 
имот в размер на 19900,00 лв. (деветнадесет хиляди и деветстотин 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 началната тръжна цена на 
имота в размер на 19900,00 лв. (деветнадесет хиляди и деветстотин лева). 

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

№ 11 / 129 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, чл.23, точка 1, чл.78, ал.2 от Наредба №8 и във връзка 
със заявление с вх.№ОС-12-5418 от 27.10.2022г. от Илиян Колев, управител на 
„Илиянчи“ ЕООД, ЕИК 205044593, Общински съвет Крушари дава съгласие да 
се извърши отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на Част 
от поземлен имот №40097.501.566 (номер по предходен план: кв.48, парцел XIII-
190) равняваща се на 1500 кв.м. целия с площ от 3033 кв.м., трайно 
предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване–
Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с.Крушари, одобрени със заповед №РД-18-92/19.12.2009г. на ИД на АГКК при 
граници на имота: 40097.501.720, 40097.501.458, 40097.501.719, 40097.501.390, 
актуван с акт за публична общинска собственост №2266/27.07.2016г. за 
селскостопански нужди за срок от 10 (десет) години. 
 

 2.Общински съвет Крушари приема определената начална тръжна 
наемна стойност за годишен наем на недвижимият имот в с.Крушари,  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 150,00 лв. (сто и петдесет лева). 
 

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

РРХД В изпълнение на 
решението е обявен търг 
за отдаване под наем 



 

 

сключи договор със спечелилия кандидат. 

№ 11 / 130 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона 
за общинската собственост, чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №8 на ОбС 
с.Крушари, чл.5, ал. 1 от ЗУТ, чл. 25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ: 
     

1.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.177 с площ 1440 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: 
Пасище, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по 
предходен план: 000080 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за публична 
общинска собственост №2671/03.10.2022г. 

2.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.178 с площ 1980 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: 
Пасище, Категория на земята:4, Предишен идентификатор: няма, Номер по 
предходен план:000050 и сграда (бивша ветеринарна служба) №44104.19.178.1 
със застроена площ 123 кв.м., етаж: 1, предназначение: селскостопанска сграда 
по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост 
№2672/03.10.2022г. 

3.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.179 с площ 1842 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 
вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на 
земята:4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:000042 по 
КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№2673/03.10.2022г. 

4.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.179 с площ 1842 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От 
„Пасище,мера“ в „Друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение“, Категория на земята:4, Предишен идентификатор: няма, 
Номер по предходен план:000042 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за 

РРХД Решението е изпълнено. 



 

 

частна общинска собственост №2673/03.10.2022г. 
5.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 

следният общински поземлен имот: 
-Поземлен имот № 44104.19.184 с площ 664 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 
вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на 
земята:4, Предишен идентификатор: 44104.19.179, Номер по предходен 
план:000042 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2674/03.10.2022г. 

6.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.184 с площ 664 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От 
„Пасище,мера“ в „Друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение“, Категория на земята:4, Предишен идентификатор: 
44104.19.179, Номер по предходен план:000042 по КК и КР на с.Лозенец, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №2674/03.10.2022г. 

7.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.185 с площ 3475 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За 
местен път, Категория на земята:4, Предишен идентификатор: 44104.19.179; 
44104.19.178; 44104.19.177, Номер по предходен план: 000042 по КК и КР  
на с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост 
№2675/03.10.2022г. 

8.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.185 с площ 3475 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От 
„Пасище,мера“ в „За местен път“, Категория на земята:4, Предишен 
идентификатор: 44104.19.179; 44104.19.178; 44104.19.177, Номер по предходен 
план: 000042 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №2675/03.10.2022г. 

9.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.120 с площ 1712 кв.м., Трайно 



 

 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За 
селскостопански, горски, ведомствен път, Категория на земята: 0, Предишен 
идентификатор: няма, Номер по предходен план:000120 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост №2676/03.10.2022г. 

10.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.292 с площ 834 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 
друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен 
план:098292 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2677/03.10.2022г. 

11.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.295 с площ 1382 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 
друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен 
план:098295 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2678/03.10.2022г. 

12.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.296 с площ 3568 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 
друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен 
план:098296 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2679/03.10.2022г. 

13.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.300 с площ 2459 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 
друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен 
план:098300 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2680/03.10.2022г. 

14.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.301 с площ 805 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 



 

 

друг вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен 
план:098301 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2681/03.10.2022г. 

15.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.315 с площ 334 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 
вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на 
земята: 0, Предишен идентификатор: 44104.98.120; 44104.98.33, Номер по 
предходен план:000120 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №2682/03.10.2022г. 

16.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.315 с площ 334 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От 
„Пасище,мера“ и „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в „Друг вид 
поземлен имот без определено стопанско предназначение“, Категория на 
земята: 0, Предишен идентификатор: 44104.98.120; 44104.98.33, Номер по 
предходен план:000120 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №2682/03.10.2022г. 

17.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.33 с площ 4241 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: 
Пасище, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по 
предходен план:000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за публична 
общинска собственост №2683/03.10.2022г. 

18.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.405 с площ 10336 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За 
местен път, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 44104.98.307; 
44104.98.306; 44104.98.305; 44104.98.304; 44104.98.303; 
44104.98.301;44104.98.300; 44104.98.296; 44104.98.295; 44104.98.292; 
44104.98.120; 44104.98.33; 44104.98.404; 44104.98.312; 44104.98.311; 
44104.98.308; 44104.98.291, Номер по предходен план:000033 по КК и КР на 



 

 

с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост №2684/03.10.2022г. 
19.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 

трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 
-Поземлен имот № 44104.98.405 с площ 10336 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От 
„Пасище,мера“ и „За друг вид застрояване“ в „За местен път“, Категория на 
земята: 4, Предишен идентификатор: 
44104.98.307;44104.98.306;44104.98.305;44104.98.304;44104.98.303;44104.98.30
1;44104.98.300;44104.98.296;44104.98.295;44104.98.292;44104.98.120;44104.98.3
3;44104.98.404; 44104.98.312; 44104.98.311; 44104.98.308; 44104.98.291, Номер 
по предходен план:000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за публична 
общинска собственост №2684/03.10.2022г. 

20.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.406 с площ 3446 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 
вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на 
земята: 4, Предишен идентификатор: 44104.98.307; 44104.98.305; 44104.98.120; 
44104.98.33; 44104.98.404; 44104.98.312; 44104.98.311; 44104.98.308, Номер по 
предходен план:000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №2685/03.10.2022г. 

21.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.406 с площ 3446 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От 
„Пасище,мера и „За друг вид застрояване“ в „Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение“, Категория на земята: 4, Предишен 
идентификатор: 44104.98.307; 44104.98.305; 44104.98.120; 44104.98.33; 
44104.98.404; 44104.98.312; 44104.98.311; 44104.98.308, Номер по предходен 
план:000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2685/03.10.2022г. 

22.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.407 с площ 585 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 
вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на 



 

 

земята: 0, Предишен идентификатор: 44104.98.120, Номер по предходен 
план:000120 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2686/03.10.2022г. 

23.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.407 с площ 585 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ в „Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, Категория на земята: 0, Предишен 
идентификатор: 44104.98.120, Номер по предходен план:000120 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2686/03.10.2022г. 

24.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.408 с площ 582 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 
друг вид застрояване, Предишен идентификатор: 44104.98.33; 44104.98.291, 
Номер по предходен план: 098291 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №2687/03.10.2022г. 

25.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.408 с площ 582 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: От 
„Пасище,мера в „За друг вид застрояване“, Предишен идентификатор: 
44104.98.33; 44104.98.291, Номер по предходен план: 098291 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2687/03.10.2022г. 

26.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.409 с площ 1868 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За 
друг вид застрояване, Предишен идентификатор: 44104.98.312; 44104.98.311, 
Номер по предходен план: 098311; 098312 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с 
Акт за частна общинска собственост №2688/03.10.2022г. 

27.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.410 с площ 151 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг 



 

 

вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на 
земята: 4, Предишен идентификатор: 44104.98.33, Номер по предходен план: 
000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№2689/03.10.2022г. 

28.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.410 с площ 151 кв.м., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От 
„Пасище,мера“ в „Друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение“, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 
44104.98.33, Номер по предходен план: 000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван 
с Акт за частна общинска собственост №2689/03.10.2022г. 
29. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши всички действия за 
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

№ 11 / 131 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за общинската 
собственост 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  
Крушари  приема отчета за отдадените под наем поземлени имоти с начин на 
трайно ползване пасища, мери – публична общинска собственост за 2022г.  

РРХД Решението е изпълнено 

№ 11 / 132 1.На основание  чл.21 ал.1 т.15 и ал. 2 от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация,  чл.198е ал. 3 и  ал.5 от Закона за 
водите, Общински съвет Крушари дава мандат на  Димитър Маринов 
Костадинов–зам.-кмет ФБ на Община Крушари да представлява Община 
Крушари в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К  
в обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено 
за 30.11.2022 година от 14:00 ч. в Зала „Европа” на Областна администрация 
Добрич, като го упълномощава: 
 

1.1. По първа точка от дневния ред  - да гласува „за“. 

1.2. По точка втора от дневния  ред да гласува с оглед защита интересите 
на община Крушари.                  

1.3. По трета точка от дневния ред  - да гласува „за“. 

РРХД  

№ 11 / 133 На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Крушари 

АПИО ФБ В процес на изпълнение. 



 

 

одобрява Споразумение за побратимяване и сътрудничество между селска 
община Бъняса, окръг Констанца, Република Румъния и община Крушари, 
област Добрич, Република България. 
Приложение – Проект на Споразумение за побратимяване и сътрудничество. 

№ 11 / 134 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Крушари 
приема следното изменение и допълнение в Решение № 10/124 от 27.10.2022 г.  

 

Създава се нова точка 3 (три), както следва :  Общински съвет  Крушари дава 
съгласие Община Крушари да заплати цялата сума при доставката на 
автомобила по проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в 
община Крушари“. 

АПИО ФБ В процес на изпълнение. 

№ 11 / 135 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 
Крушари приема информация за дейността на социалните услуги за 2022 г. 

РРХД Изпълнено 

№ 12 / 138 На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 
вр. с чл.77 от АПК, Общински съвет Крушари приема Наредба за  изменение и 
допълнение на Наредба № 14 за упражняване правата на Община Крушари 
върху общинската част на търговските дружества, както следва: 
 

§1. Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 14 за 
упражняване правата на Община Крушари върху общинската част на 
търговските дружества се отменя. 

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

РРХД Изпълнено 

№ 12 / 139 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.79 
вр. с чл.77 от АПК, Общински съвет  Крушари  приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 17 за реда и условията за предоставяне на 
общински концесии на територията на Община Крушари, както следва: 
 

§1. Наредба № 17 за реда и условията за предоставяне на общински 
концесии  на  територията на Община Крушари се отменя. 
 

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

РРХД Изпълнено 

№ 12 / 140 І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.6, ал.1, буква „а“ , чл. 62 и чл. 66, ал. 

РРХД Решението е изпълнено. 



 

 

3, т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14 от Наредба №11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Крушари, Общински съвет  Крушари  определя такса за 
твърди битови отпадъци за 2023 г. за селата Абрит, Александрия, Бистрец, 
Габер,Добрин, Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Коритен, 
Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, 
Северци, Капитан Димитрово и Телериг, както следва : 
 

1. За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия 
ТБО в размер на 2 промила върху данъчната оценка, от които : 
 

- За закупуване, ремонт и поддръжка на съдове за съхранение на битови 
отпадъци – 0,2 промила 

- За обезвреждане на битови отпадъци – 0,3 промила; 
- За сметосъбиране и сметоизвозване – 1,2 промила; 
- За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,3 

промила; 
 

2. За нежилищни имоти ТБО в размер на 5 промила върху данъчната 
оценка, от които :  

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 4 промила; 
- За обезвреждане на битови отпадъци – 0,3 промила; 
- За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,7 

промила; 
 

ІІ. Общински съвет Крушари одобрява План-сметката на разходите за 
услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите 
отпадъци в съоръжения и инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и 
чл. 64 от Закона за управление  на отпадъците, поддържане  на чистотата  на 
териториите  за обществено ползване в населените места в Община Крушари 
за 2023 r. в общ размер на 126 812 лв. в това число: 
 

 
ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2023 г.  

на разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на 



 

 

битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 
третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, 
включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление  на 
отпадъците, поддържане  на чистотата  на териториите  за обществено 
ползване в населените места в Община Крушари 

 

1.  Сметосъбиране и сметоизвозване на 
битови отпадъци и транспортирането до 
Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола 
Козлево, Каварна, Крушари, Шабла, 
Ген.Тошево и Балчик – с. Стожер; в т.ч. 
работни заплати и други задължителни 
плащания на работниците, заети в 
дейността 

32 600 лв. 

2. Третиране на битови отпадъци в 
Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола 
Козлево, Каварна, Крушари, Шабла, 
Ген.Тошево и Балчик – с. Стожер 
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 
от ЗУО 

34 212 лв. 

3. Поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в 
населените места на община Крушари, в 
т.ч. закупуване на метални контейнери, 
резервни части, горива и материали; 
придобиване на стопански инвентар 

60 000 лв. 

  
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2023 г. 
 

 
126 812 лв. 

 

№ 12 / 141 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация и във връзка с § 60 от Закона за 
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК), във връзка с чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО), Общински съвет Крушари дава съгласие месечните отчисления за 2022 

РРХД Изпълнено 



 

 

г., по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) натрупани за периода от 1 януари до 30 ноември 2022 г. в размер на 
27 248,55 лв. да покрият разликата между направените разходи и събраните 
приходи от такса битови отпадъци за 2022 г. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия за извършване на компенсирани промени по бюджета на 
общината. 

3.  

№ 12 / 142 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 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:   
 

12.Имоти–частна общинска собственост, които община Крушари  е 
определила за застраховане, включително срещу природни бедствия и 
земетресения през 2023 година: 

 

№ 
по 

ред 

Недвижим имот АОС № и дата Балансова 
стойност в 

лева 

1 Здравен участък с.Бистрец 62/04.01.2000 2906.52 

2 Читалище с.Габер (алф.тип) 64/07.01.2000 35865.48 

3 Гараж с.Ефр.Бакалово 359/01.02.2006 97.06 

4 Клуб на пенсионера с.Ефр.Бакалово 52/12.05.1999 1480.30 

5 Читалище с.Загорци 71/07.01.2000 1522.74 

6 Битов комбинат с.Коритен 2428/14.05.2018 32532.18 

7 Административна сграда с.Крушари 
/офиси,ЦСРИ/ 

2568/08.06.2020 274853.64 

8 Апартамент №2 с.Крушари 2066/19.08.2014 17277.47 

9 Апартамент №6 с.Крушари 2067/19.08.2014 26868.04 

10 Аптека с.Крушари 1995/28.10.2013 2946.72 

РРХД Решението е изпълнено. 



 

 

11 Гараж с.Крушари (срещу Детската 
градина) 

1784/18.09.2012 2506.00 

12 Гаражи с.Крушари (до Поликлиниката) 1437/23.06.2011 1582.43 

13 Битов комбинат с.Лозенец 2400/04.05.2017 1602.96 

14 Масивна сграда с.Полк.Дяково (поща) 48/01.06.1999 12906.82 

15 Бивше кметство с.Северци 1082/27.09.2010 21037.75 

16 Битов комбинат с.Телериг 1936/14.05.2013 3437.70 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 

№ 12 / 143 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.5, ал.2 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари, Общински съвет Крушари  дава 
съгласие да се застраховат недвижими имоти-частна общинска собственост, 
включително срещу природни бедствия и земетресения през 2023 година, а 
именно: 

 

№ 
по 

ред 

Недвижим имот АОС № и дата Балансова 
стойност в 

лева 

1 Здравен участък с.Бистрец 62/04.01.2000 2906.52 

2 Читалище с.Габер (алф.тип) 64/07.01.2000 35865.48 

3 Гараж с.Ефр.Бакалово 359/01.02.2006 97.06 

4 Клуб на пенсионера с.Ефр.Бакалово 52/12.05.1999 1480.30 

5 Читалище с.Загорци 71/07.01.2000 1522.74 

6 Битов комбинат с.Коритен 2428/14.05.2018 32532.18 

7 Административна сграда с.Крушари 
/офиси,ЦСРИ/ 

2568/08.06.2020 274853.64 

8 Апартамент №2 с.Крушари 2066/19.08.2014 17277.47 

9 Апартамент №6 с.Крушари 2067/19.08.2014 26868.04 

10 Аптека с.Крушари 1995/28.10.2013 2946.72 

11 Гараж с.Крушари (срещу Детската 
градина) 

1784/18.09.2012 2506.00 

РРХД Решението е изпълнено. 
Издадена е заповед №РД-08-
14 от 10.01.2023г. на Кмета 
на община Крушари. 



 

 

12 Гаражи с.Крушари (до Поликлиниката) 1437/23.06.2011 1582.43 

13 Битов комбинат с.Лозенец 2400/04.05.2017 1602.96 

14 Масивна сграда с.Полк.Дяково (поща) 48/01.06.1999 12906.82 

15 Бивше кметство с.Северци 1082/27.09.2010 21037.75 

16 Битов комбинат с.Телериг 1936/14.05.2013 3437.70 

   439423.81 
 2. Възлага на Кмета на община Крушари да извърши всички действия по 
изпълнение на настоящото решение.  

№ 12 / 144 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1, чл.76, ал.1 и чл.78, 
ал.1 от Наредба №8 и във връзка със заповед №РД-46-96 от 30.03.2022г. на 
Министъра на земеделието, Общински съвет Крушари  дава съгласие да се 
отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване поземлени имоти по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Огняново за 
селскостопански нужди за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2022г. до 
30.09.2023г., а именно: 

 

№ Имот № 
Площ 

дка 
НТП Категория 

АОС 
№/дата 

Цена 
лв/дка 

Начална 
тръжна 

годишна  
наемна 

цена 

1 53357.3.46 1.958 
За друг вид 
застрояване 

0 
2691/ 
01.12.2022 

61.00 119.44 

2 53357.3.47 2.910 
За друг вид 
застрояване 

0 
2692/ 
01.12.2022 

61.00 177.51 

3 53357.3.48 1.396 
За друг вид 
застрояване 

0 
2693/ 
01.12.2022 

61.00 85.16 

4 53357.3.49 2.565 
За друг вид 
застрояване 

0 
2694/ 
01.12.2022 

61.00 156.47 

5 53357.3.82 1.943 
За друг вид 
застрояване 

0 
2695/ 
01.12.2022 

61.00 118.52 

6 53357.3.83 1.806 
За друг вид 
застрояване 

0 
2696/ 
01.12.2022 

61.00 110.17 

РРХД В изпълнение на 
решението е обявен търг 
за отдаване под наем 



 

 

7 53357.3.84 1.767 
За друг вид 
застрояване 

0 
2697/ 
01.12.2022 

61.00 107.79 

  
14.345 

    
875.05 

 

 2. Общински съвет Крушари   определя началната тръжна годишна 
наемна цена на описаните по-горе имоти в размер на 61,00 лв. (шестдесет и 
един лева) на декар, съгласно точка 4.1. от заповед №РД-46-96 от 30.03.2022г. 
на Министъра на земеделието, публикувана в Държавен вестник бр.31 от 
19.04.2022г. 
 

3. Възлага на Кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилите кандидати. 

№ 12 / 145 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Крушари дава 
съгласие да бъде осигурено финансиране със собствени средства по бюджета 
на общината  за 2023 година  от дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“ на Полицейски участък с. Крушари за 200 литра дизелово гориво на 
месец за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 година за лек автомобил 
Мерцедес „Вито“ с рег. № Тх 31 21 АР, предоставен за безвъзмездно право на 
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. 

АПИО ФБ Изпълнено 

№ 12 / 146 На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 12  от  ЗМСМА, във  връзка  с  чл. 26 а, ал. 
2 от Закона за народните читалища, Общински съвет  Крушари   приема  
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община  Крушари  за  
2023 г. 

РРХД Изпълнено 

№ 12 / 147 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 Крушари приема отчет за дейността на 
Обществения съвет по въпросите на социалните услуги в община Крушари за 
2022 година. 

РРХД Изпълнено 

№ 12 / 148 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация, Общински съвет Крушари дава съгласие Община 
Крушари да подаде проектно предложение  „Грижа в дома - Община Крушари“ 
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” по Оперативна програма „Развитие на 

РРХД В процес на изпълнение 



 

 

човешките ресурси” 2021-2027. 

№ 12 / 149 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация, Общински съвет Крушари дава съгласие Община 
Крушари да подаде проектно предложение „Развитие на общинския потенциал в 
община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“ по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет” по Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

РРХД Решението е изпълнено. 
Проектът е изготвен и 
представен за одобрение. 

№ 12 / 150 1.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл.124б, ал. 1 от 
ЗУТ, Общински съвет  Крушари  разрешава изработване на Подробен 
устройствен план–План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 44104.2.50, ПИ 
44104.4.183, ПИ 44104.4.32, ПИ 44104.2.4, ПИ 44104.4.204, ПИ 44104.4.208, ПИ 
44104.7.144, ПИ 44104.7.198, ПИ 44104.7.97, ПИ 44104.7.184, ПИ 44104.7.165, 
ПИ 44104.7.61, ПИ 44104.7.173, ПИ 44104.11.209, ПИ 44104.11.218, ПИ 
44104.11.176, ПИ 44104.11.60, ПИ 44104.11.216, ПИ 44104.11.207, ПИ 
44104.12.3, ПИ 44104.12.83, ПИ 44104.13.97, ПИ 44104.13.119, ПИ 44104.13.126, 
ПИ 44104.16.65, ПИ 44104.13.108, ПИ 44104.16.3, ПИ 44104.15.157, ПИ 
44104.18.74, ПИ 44104.18.76, ПИ 44104.17.60, ПИ 44104.18.80, ПИ 44104.18.39 и 
ПИ 44104.18.167 по КККР, находящи се в землището на с. Лозенец, общ. 
Крушари; ПИ 30185.40.107, ПИ 30185.40.69, ПИ 30185.50.107, ПИ 30185.50.129, 
ПИ 30185.60.36, ПИ 30185.70.104, ПИ 30185.70.102, ПИ 30185.60.88, ПИ 
30185.16.93, ПИ 30185.80.48, ПИ 30185.80.68, ПИ 30185.90.12, ПИ 30185.11.60, 
ПИ 30185.17.44, ПИ 30185.13.66, ПИ 30185.17.366, ПИ 30185.11.53 и ПИ 
30185.13.18 по КККР, находящи се в землището на с. Загорци, общ. Крушари; 
ПИ 57234.31.34 по КККР, находящ се в землището на с. Полковник Дяково, общ. 
Крушари; ПИ 65913.2.73, ПИ 65913.2.95, ПИ 65913.1.153, ПИ 65913.1.291, ПИ 
65913.4.53, ПИ 65913.4.14, ПИ 65913.6.60 и ПИ 65913.7.1 по КККР, находящи се 
в землището на с. Северци, общ. Крушари; ПИ 40097.11.57, ПИ 40097.13.127, 
ПИ 40097.24.29, ПИ 40097.24.58, ПИ 40097.13.180, ПИ 40097.13.150, ПИ 
40097.20.132, ПИ 40097.23.83, ПИ 40097.10.168, ПИ 40097.22.154, ПИ 
40097.26.47 и ПИ 40097.20.9 по КККР, находящи се в землището на с. Крушари, 
общ. Крушари; ПИ 30781.12.66, ПИ 30781.90.31, ПИ 30781.14.159, ПИ 
30781.15.19, ПИ 30781.40.38 и ПИ 30781.10.43 по КККР,  находящи се в 
землището на с. Земенци, общ. Крушари и ПИ 04193.17.98 по КККР, находящ се 
в землището на с. Бистрец, Община Крушари, обл. Добрич от земеделска земя с 
начин на трайно ползване  „нива” в имоти за „ПСД – Обект за производство, 

РРХД На основание чл.124б, ал.2 
от ЗУТ Решението е 
разгласено с обявление, 
което се поставя на 
информационното табло в 
сградата на Общината, 
други подходящи места в 
съответната територия – 
предмет на плана и 
публикувано на интернет 
страницата на общината.  



 

 

преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници” с ново, свободно застрояване с 
ограничителни линии на нормативно определените отстояния от границите на 
имота и с устройствени показатели: Н≤200м; Пл.застр.≤10%; мин.озел.площ 
≥90%, съгласно скица-предложение и одобрява заданието по чл.125, ал.2 от 
ЗУТ. 
 2.Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в обем и съдържание според 

изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове и при спазване на разпоредбите на ЗУТ и ЗОЗЗ. Техническият носител 

да съдържа и файл във формат PDF. Преди процедиране и одобряване да 

бъдат комплектовани със схеми по част „пътна комуникация“ и „ел. мрежи“. Да 

бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД; РЗИ, „ВиК 

– Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

3.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши последващи 
съгласно Закона действия. 

№ 12 / 151 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл.124б, ал. 1 
от ЗУТ, Общински съвет Крушари разрешава  изработване на Подробен 
устройствен план –План за застрояване (ПУП-ПЗ) ПИ 57234.19.9, ПИ 
57234.2.181, ПИ 57234.2.251, ПИ 57234.27.23, ПИ 57234.35.72, ПИ 57234.35.68 и 
ПИ 57234.33.75, находящи се в землището на с. Полковник Дяково, Община 
Крушари, ПИ 21470.36.89, ПИ 21470.36.84, ПИ 21470.22.39, ПИ 21470.22.46, ПИ 
21470.21.35, ПИ 21470.14.4, ПИ 21470.13.34, ПИ 21470.13.15, ПИ 21470.8.31, ПИ 
21470.8.37, ПИ 21470.8.10 и ПИ 21470.25.53, находящи се в землището на с. 
Добрин, Община Крушари, обл. Добрич от земеделска земя с начин на трайно 
ползване  „нива” в имоти за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, 
пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници” с ново, свободно застрояване с ограничителни линии на нормативно 
определените отстояния от границите на имота и с устройствени 
показатели:Н≤200м; Пл.застр.≤10%; мин.озел.площ ≥90%, съгласно скица-
предложение и одобрява заданието по чл.125, ал.2 от ЗУТ. 
 2.Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в обем и съдържание според 

изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове и при спазване на разпоредбите на ЗУТ и ЗОЗЗ. Техническият носител 

да съдържа и файл във формат PDF. Преди процедиране и одобряване да 

РРХД На основание чл.124б, ал.2 
от ЗУТ Решението е 
разгласено с обявление, 
което се поставя на 
информационното табло в 
сградата на Общината, 
други подходящи места в 
съответната територия – 
предмет на плана и 
публикувано на интернет 
страницата на общината.  



 

 

бъдат комплектовани със схеми по част „пътна комуникация“ и „ел. мрежи“. Да 

бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД, РЗИ, „ВиК 

– Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

3. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши последващи 
съгласно Закона действия. 

 


