
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 
ГОДИНА 
 

 
Решение 

 № 

 
Прието решение 

Отговорна 
дирекция, 

отдел 

 
Предприети действия 

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

 

ОТНОСНО:2.Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 11  за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Крушари. 

 

                     Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

 

РРХД Изпълнено 

№  1 / 2 На основание чл.21 ал.1 т.7 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари, както 
следва: 
 

§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 22, ал. 1 и ал. 2 думите „целодневни детски градини“ се заменят с „детски 
градини“ 
2. В чл. 22, ал. 6, т. 2 съкращението „ЦДГ“ се заменя с „ДГ“; 
 

§ 2. Създава се нов чл. 23 със следния текст: 
„ За периода на изпълнението на проекти, финансирани със средства на 
Европейския съюз или национални програми, от заплащане на месечна такса се 

РРХД Изпълнено 



 

 

освобождават деца, които са включени в изпълнението на проектите.“ 
 

§ 3. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т. 18 преди думите „удостоверение за завършен клас“ се добавя „дубликат на“ 
2. т. 21 отпада. 
 

§ 4. В чл. 34, ал. 3, т. 32 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Услуга с автобус отпада; 
2. Добавя се нова Услуга с багер - 50 лв./ час;  
3. Добавя се нова Услуга с товарен автомобил – 1,60 лв. / км.; 
4. Добавя се нова Услуга с лек автомобил- микробус – 1,30 лв./ км.   
 

§ 5. В чл. 34, ал. 3, т. 39 отпада. 
 

§ 6. В чл. 34, ал. 3 се прави следното допълнение: 
1. Създава се нова т. 41 със следния текст: 

„Ползване на зала – приземен етаж в Народно читалище „Йордан Драгнев – 1894 
с. Крушари-100.00лв. на ден.“, считано от 01.07.2019г. 
 

§ 7. В чл. 28, ал. 1 се правят следните допълнения: 
1. Създава се нова т. 17 със следния текст:  
„ Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние“ 
Обикновена услуга- 3 лв. 
Бърза услуга- 6 лв.“ 
 

§ 8. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава § 8 със 
следния текст: 

   „ §8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Крушари е приета с Решение …………… на Общински съвет Крушари и влиза в 
сила от датата на влизане в сила на Решението за приемането й, с изключение на 
чл. 34, ал. 3, т. 41 от Наредбата., който влиза в сила на 01.07.2020г.“ 

                                      Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   



 

 

3.Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                              

ОТНОСНО: 3. Докладна записка относно приемане на Стратегия за 
управление на общинската собственост за периода  2019-2023 
година. 

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

 

№  1 / 3 На основание чл.21 ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.8 от Закона за общинската собственост, 
Общински съвет с.Крушари  приема Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода  2019-2023 година. 

 
ОТНОСНО: 4. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на 

Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска 
собственост  на община Крушари за 2019 година. 

                          Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 8 гласа  “за”,  0  “против”   и   4  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

РРХД Изпълнено 



 

 

№  1 / 4 На основание чл.21 ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл.5 ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет с. Крушари  приема 
отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–
общинска собственост  на община Крушари за 2019 година. 

 

ОТНОСНО: 5. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за 
управление и разпореждане с имотите–общинска собственост 
за 2020 година. 

                           Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване,общ брой 
гласували 12, от тях с 9 гласа  “за”,  0  “против”   и   3  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

РРХД Изпълнено 

№  1 / 5 На основание чл.21 ал.1 т.8  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл.6 ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет с. Крушари  приема 
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–общинска 
собственост за 2020 година. 

 

ОТНОСНО:6.Докладна записка относно приемане  разпределението на 
преходния остатък от  2019 година. 

                       Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

  

№  1 / 6 На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари  приема разпределението 
на преходния остатък от 2019 година , в размер на 2453725 лева за:  

 
 

 Делегираните от държавата дейности                           318499 лева 

  



 

 

Дейност 239 Други дейности по вътрешната 
сигурност 

 
79382 

Дейност 437 Здравен кабинет в детски 
градини и училища  

 
6848 

Дейност 322 Неспециализирани училища  226247 

Дейност 759 Други дейности на културата  6022 

                                         ВСИЧКО 318499 

 
  Местни дейности                                                                 2135226 лева  

Дейност 122 Общинска администрация  813150 

Дейност 322 Неспециализирани училища 9600 

Дейност 311 Детски градини 66346 

Дейност 619 БКС,Жилищно строителство 82000 

Дейност 606 Изграждане и ремонт на улична 
мрежа от капиталови средства 

 
550000 

Дейност 832 Служби и дейности по 
поддържане на пътища  

614130 
 

  

                                    ВСИЧКО 2453725 лева  

 
                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                              



 

 

ОТНОСНО:7.Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община 
Крушари за 2020 година. 

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 8  гласа  “за”,  0  “против”  и  4  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  1 / 7 На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл.84 ал.3 и ал.4 и 
чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 
година и ПМС № 381 от 30 декември 2019 година за изпълнение на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2020 година и Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет 
на община Крушари 

 
І. Общински съвет Крушари  приема бюджета на Община Крушари за 

2020 година, както следва: 
   1.1.По прихода в размер на                                                  7822597 лева  
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

3854887 лева 
 

  

Обща субсидия  3195728 

Преходен остатък от 2019 година  318499 

Собствени приходи  27160 

Капиталови разходи  313500 

1.1.2.Приходи за местни дейности  3967710 

В това число:  

Данъчни приходи  360300 

Неданъчни приходи  689800 

Трансфери за местни дейности  

-Обща изравнителна субсидия  576500 

  



 

 

За зимно поддържане и снегопочистване на 
общински  пътищата 

 
130000 

Целева субсидия за капиталови разходи 240000 

Преходен остатък от 2019 година 2135226 

За предоставени трансфери по управление 
на отпадъците  

 
-24930 

За маломерни паралелки -31396 

За дофинансиране  -107790 

 
ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                              7822597 
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи: 
За делегирани държавни дейности в размер на                3994073 лева 

     от държавни трансфери  3195728 

     от местни приходи  27160 

    от преходен остатък 318499 

    от капиталови разходи  313500 

    от дофинансиране 139186 

 
За местни дейности в размер на                                              3828524 лева   

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

 

Разпределени по функции Държавни 
дейности 

Общински 
дейности 

ВсичВсичко бюджет 
2020 година 

Общи държавни служби 671100 1483468 2154568 

Отбрана и сигурност  205066 14600 219666 

Образование  2530932 332496 2863428 

Здравеопазване  37168 60000 97168 

Социални дейности 397625 179320 576945 

Жилищно строителство   933860 933860 

Почивно дело,култура  152182 80650 232832 

Икономически дейности   744130 744130 

    

Всичко бюджет за 2020 година  3994073 3828524 7822597 

 



 

 

      3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 
разходи в размер на 553500 лева.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 Ремонт на здравен участък с.Коритен  
 

 
60000 

 

Ремонт на сграда-алфатарски 
тип”Читалище”с.Северци  

 
 

110000 

Ремонт на сграда-алфатарски тип”Клуб на 
пенсионера” с.Ефрейтор Бакалово. 

 
 
 

70000 

Основен ремонт на покрив на СУ”Христо 
Смирненски” с.Крушари  

 
313500 

  
 

 

    3.2.Одобрява разпределението на целевите средства от преходен остатък  в 
размер на 395153 лева 
 
  ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ                                  1772584 ЛЕВА 
Приложение № 10 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Утвърждава разходите за заплати през 2020 година без 

училищата,които прилагат системата на делегираните бюджети. 
4.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите “Здравеопазване“ Социално осигуряване,подпомагане и грижи“, 
“Почивно дело, култура, религиозни дейности“/без читалищата/се определя от 
кмета на общината в рамките на средствата,определени по стандарти и 
утвърдените средства 

5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,както следва за: 
5.1.Членски внос в размер на 10040 лева . 
5.2.Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения -

2000 лева  
5.3.Субсидии за: 
5.3.1. Читалища   - 146160 лева  
5.3.2.Субсидии за спорт – 26000 лева 
5.3.3. Младежки  дейности – 2000 лева 
5.4.Приема разчет за разходи  в размер на 10000 лева за празника на 

общината. 
5.5.Приема разчет за разходи в размер на 8000 лева за фолклорен събор 

Текето. 
5.6.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия 

по представянето и отчитането  на целевите средства по т,5.1- 5.5 
       6.Приема следните лимити за разходи: 

6.1.Социално-битови в размер до 3%  от средствата за работна заплата на 
заетите  по трудови правоотношения,съгласно чл.35 ал.1 от ПМС № 381 

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност  на кмета на 
общината в размер на 20228 лева,съгласно чл.89 ал.1от ЗБРБ за 2020 г..  



 

 

6.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет в 
размер на 10114 лева,съгласно чл.89 ал.2 от ЗДРБ за 2020 г. 

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

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

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

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

8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от 
Европейския съюз в размер на 231600  лева  

9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по 
програми на Европейския съюз през 2020 г.по договори за безвъзмездна 
помощ. 

10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните 
дейности  с показатели за 2019 година, проектобюджет 2020 год и прогноза за 
2021 г. и 2022г по приходите,помощите,даренията,бюджетните 
взаимоотношения и финансирането.  

11.Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет – 
няма  второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2020 година.  

12.Определя максимален размер на дълга ,както следва: 
12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в размер 

на 0 лева. 
12.2.Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2020 година 

в размер на 0 лева  
12.3. Максималния размер на общинския дълг и   общинските гаранции към 

края на 2020 година в размер на 0 лева. 
12.4.Намеренията за поемане на нов общински  дълг по чл.13 от ЗОД  през 

2020 година 0 лева.  
13.Определя максимален размер на новите задължения за 

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

14.Определя максимален размер  на ангажиментите за разходи,които 
могат да бъдат поети през 2020 година  в размер до 50 на сто от 



 

 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 
15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 
15.1.В частта  на делегираните от държавата дейности-между утвърдените 

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

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

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

16.Възлага на кмета: 
16.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен. 
16.2.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен. 
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 
16.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния 

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

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

17. Упълномощава кмета  да предоставя временни безлихвени заеми  
от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за 
средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по 
проекти,финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми,включително и на бюджетни организации,чийто 
бюджет е част от общинския бюджет. 

 17.1.За всеки отделен случай кметът  на общината определя срока на 



 

 

погасяване на заемите,в съответствие с условията на финансиращата 
програма,но не по-късно от  края на 2020 година. 

17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми  от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от 
Закона за публични финанси. 

17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 
спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от Закона за публичните финанси. 

17.4.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми ,кметът на общината внася 
предложение  за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

18.Упълномощава кмета: 
18.1.Да разработва и възлага  подготовката на общински програми и проекти 

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

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

19.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 
бюджета.Приложение № 17. 
 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  въздържал се                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  въздържал се                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                              



 

 

ОТНОСНО: 8. Отчет за събраните и несъбрани  приходи от местни данъци и 
такси за второто шестмесечие на 2019 година. 

 

                       Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

 

№  1 / 8 На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема отчета за събраните 
и несъбрани  приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2019 
година. 
 
ОТНОСНО:9.Докладна записка относно одобряване на общата численост и 

структурата на общинска администрация в община Крушари.                                     
                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

  

№  1 / 9            На основание чл.21 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.16 ал.1 т.1 от Закона за 
административното и териториално устройство на Република България 
 

     1.Общински съвет Крушари одобрява общата численост на общинска 
администрация Крушари по Приложение № 1 и структурата на общинска 
администрация Крушари по Приложение № 2, считано от 01.01.2020г.  

 

    2.Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващите 
законови действия. 
 
ОТНОСНО: 10.Докладна записка относно определяне размера на трудовите 

възнаграждения и на допълнително трудово възнаграждение 
за трудов стаж на кметовете на кметства в община Крушари. 

  



 

 

                          Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 8  гласа  “за”,  4  “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  1 /10 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 
от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка 
с необходимостта от определяне на индивидуалните основни месечни заплати на 
кметове на населените места за мандат 2019-2023 г. в община Крушари 
       
 1. Общински съвет с. Крушари определя основно трудово месечно 
възнаграждение на  кметовете на кметства, считано от 01.01.2020 година както 
следва: 
 

Длъжностни наименования Предложение за основна 
месечна заплата лева 

С население над 500 жители  

Кмет на кметство с.Телериг 830 

Кмет на кметство Лозенец 780 

Кмет на кметство с. Бакалово 810 

С население под 500 жители  

Кмет на кметство с.Бистрец  770 

Кмет на кметство с. Коритен 770 

Кмет на кметство с. Дяково 770 

Кмет на кметство с. Северци 770 
 
 

 2. Към основните месечни заплати, определени в т. 1 се начисляват 
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж в размер 1 на сто за всяка 
прослужена година. 
 

 3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка 
на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, 
Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху 

  



 

 

доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и 
удръжки съгласно Вътрешните правила за работна заплата в общината. 
 
ОТНОСНО:11.Отчет за извършените разходи за командировки от 

председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие 
на 2019 година. 

                        Докладва:Видин Каракашев-председател на ОбС 

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

 

№  1 / 11 На основание чл. 8 ал. 4, изречение второ от Наредбата за командировките 
в страната, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за извършените разходи за 
командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 06.11.2019 до 
31.12.2019 година. 
 
ОТНОСНО: 12.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината  за четвъртото тримесечие на 2019 година. 

                          Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 8  гласа  “за”,  0  “против”   и   4  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

  

№  1  / 12 На основание чл. 8 ал. 4, изречение второ от Наредбата за командировките 
в страната, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за извършените разходи за 
командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 06.11.2019 до 
31.12.2019 година. 

ОТНОСНО:13. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната 
среда за 2019 година. 

  



 

 

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

№  1  / 13 На основание чл.21, ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация  във връзка с чл. 79 ал. 4 от Закона за опазване на 
околната среда, Общински съвет  с.Крушари  приема отчета за изпълнение на 
Общинска програма за опазване на околната среда на община Крушари. 
 
 

ОТНОСНО:14.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които 
работи общината. 

                       Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

  

№  1  / 14 На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари  приема информацията за 
нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината. 

 
ОТНОСНО:15.Информация за състоянието на пътната обстановка и 

подготовка за есенно-зимния сезон на 2019/2020 година в  
община Крушари. 

                        Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

  

№  1 / 15 На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация, Общински съвет  с.Крушари  приема информацията за 

  



 

 

извършената  подготовка на общината за работа през есенно-зимния сезон на 
2019/2020 година.  

                     
ОТНОСНО:16. Отчет за изпълнение  на  Плана за действие на община 

Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция 
на българските граждани от ромски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите 
ситуация за 2019 година. 

                        Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

№  1  / 16 На основание чл. 21 ал.1 т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
изпълнение  на  Плана за действие на община Крушари в изпълнение на 
областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход 
и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите 
ситуация за 2019 година. 
 
ОТНОСНО:17.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в 
общината  за 2019 година. 

                        Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

МКБППМН Изпълнено 

№  1  / 17 На основание чл.21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА във връзка с чл.7 ал.2  от Закона 
за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
Общински съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  

РРХД Изпълено 



 

 

за 2019 година. 
 

ОТНОСНО: 18.Докладна записка относно приемане на Анализ на 
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците от община Крушари. 

                        Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

№  1  / 18 На основание чл. 21 ал.1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.196 ал.3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, Общински съвет с. Крушари  приема анализ на 
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 
община Крушари. 

 

ОТНОСНО:19.Докладна записка относно откриване на пенсионерски клуб                              
Ефр.Бакалово. 

 
                       Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

 

РРХД Изпълено 

№  1  / 19 На основание чл.21 ал.1 т. 23 и  чл.6 ал.4 от Наредба № 2 за организацията 
и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на Общински съвет 
Крушари, Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да бъде открит пенсионерски 
клуб на територията на с. Ефр.Бакалово , община Крушари, считано от 01.02.2020 
година. 
 
ОТНОСНО:20.Докладна записка относно даване на мандат и определяне на 

представител за представляване на Община Крушари на 
редовното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по 
В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  

  



 

 

АД                      гр. Добрич, което ще се проведе  на 27.02.2020 
година от 10.00 часа. 

                        Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  30 “против”  и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  1  / 20 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 
 

1. Общински съвет с.Крушари дава мандат на  Илхан  Юсеин Мюстеджеб–
кмет на Община Крушари да представлява Община Крушари в редовното 
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, 
обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено на 27.02.2020 година от 
10:00 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич, като го 
упълномощава: 
 

1.1. По първа точка от дневния ред  - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари; 

1.2. По точка втора от дневния  ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари; 

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

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

2. Определя Димитър Маринов Костадинов–зам.кмет ФБ на община 
Крушари за представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК, при невъзможност на Кмета на Община Крушари да участва лично в 
редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като го 

  



 

 

упълномощава: 
 

1.1. По първа точка от дневния ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари; 

1.2. По точка втора от дневния  ред - да гласува по целесъобразност в 
интерес на община Крушари; 

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

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

                   Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.ИванфЙорданов                   -  за                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  за         

№  2 / 21 На основание на чл. 45, ал. 9, предложение първо от ЗМСМА и във връзка 
със Заповед № АдК-04-4 от 04.02.2020 година Областният управител на област 
Добрич 

 

1. Общински съвет с. Крушари отменя т.17 от свое Решение № 1/7 по 
Протокол      № 1 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 
30.01.2020 г. 

  



 

 

 

2.В останалата си част решението остава непроменено. 

                                      Поименно гласуване 
 

1.Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Радослав  Йорданов            -  за                                                                                           
12. Здравко Здравков                - за                                                                                                          

 

№  3 / 22  На основание чл. 21 ал.1 т.24 във връзка с чл. 44 ал.1 т. 7 от ЗМСМА,  
Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение решенията на Общински 
съвет Крушари за второто шестмесечие на 2019 година.  
 

ОТНОСНО: 2. Докладна записка относно продажба на УПИ XII за ПДС в кв.31 
по плана на  с. Полк.Дяково. 

                                                              
                       Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

 

  

№  3 / 23 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 Закона за общинската 
собственост, чл.43 ал.1 от Наредба №8  на ОбС и заявление с вх.№ РД-20-71 от 
07.01.2020г. от Ради Тодоров Радев   

1.Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 

  



 

 

публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот XII, отреден „За 
ПСД“ в кв.31а по плана на с.Полковник Дяково с площ от 1144 кв.м., актуван с акт 
за частна общинска собственост №670/26.03.2007г. 

2.Общински  съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 3432,00 
лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от  
3432,00 лв.   

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

                                      Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                   -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                                     
4. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
5. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
6. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
8. Борислав   Балчев                 -  за                                                                     
9.Васко  Балчев                         -  за                                                                            
10.Иван Йорданов                     -  за                                                                  
11.Радослав  Йорданов            -  за                                                                                                
12. Здравко Здравков                - за                                                                                                                                         

ОТНОСНО:3.Докладна записка относно продажба на поземлени имоти                 
№65906.10.1 и №65906.10.2 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Северняк. 

 

                      Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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



 

 

Общинският съвет  прие 
 

№  3 / 24 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 Закона за общинската 
собственост и чл.43 ал.1 от Наредба №8 на ОбС и заявление с вх.№ОС-12-5598 от 
11.11.2019г. от Севгюл Неждет Арун 

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

2. Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 3170,00 
лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от  
3170,00 лв. 

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

4. Общински съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 1500,00 
лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от  
1500,00 лв. 

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

                                       Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                   -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   

  



 

 

3.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                                     
4. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
5. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
6. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
8. Борислав   Балчев                 -  за                                                                     
9.Васко  Балчев                         -  за                                                                            
10.Иван Йорданов                     -  за                                                                  
11.Радослав  Йорданов            -  за                                                                                                
12. Здравко Здравков                - за                                                                                                                                    

ОТНОСНО: 4.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на 
Полицейски участък с. Крушари за 2020 година. 

       
                       Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС 
 

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

 

№  3 / 25 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,Общински съвет с. Крушари дава съгласие да бъде 
осигурено финансиране  със  собствени средства по бюджета на общината  за 
2020 година  от дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на 
Полицейски участък  с. Крушари за 150 литра дизелово гориво на месец за 
периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 година за лек автомобил Ситроен „Евазион“ с 
рег. № Тх 04 22 ХК, предоставен за безвъзмездно право на ползване с Решение № 
12/134 от 30.09.2014 година на Общински съвет Крушари, за изпълнение на 
основните задачи и дейности  на служителите от Полицейски участък Крушари. 

                                       Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                   -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                                     
4. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  

РРХД Изпълнено 



 

 

5. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
6. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
8. Борислав   Балчев                 -  за                                                                     
9.Васко  Балчев                         -  за                                                                            
10.Иван Йорданов                     -  за                                                                  
11.Радослав  Йорданов            -  за                                                                                                
12. Здравко Здравков                - за                                                                                                                              

ОТНОСНО: 5. Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери 
за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план 
паша и правила за ползване на пасищата и мерите от 
общинския поземлен фонд на територията на Община 
Крушари. 

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

№  3 / 26 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.37о, ал.1, ал. 4 и 
ал. 5 и чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл.9 от Наредба №7 за стопанисване, управление 
и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на 
община Крушари, Общински съвет с. Крушари 

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

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

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

РРХД Изпълнено 



 

 

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

1. Задължения на общината 

1.1.     да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и 
пасища от местното население за паша на притежаваните от тях животни. 

1.2.     да предоставя периодична информация и методически указания на 
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на 
мерите и пасищата. 

2.Задължения на ползвателите 

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

2.2. да подобряват повърхностно терена. 

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

2.4. да се борят с плевелите и вредната растителност. 

2.5. да поддържат мерите и пасищата в добро състояние. 

2.6. да използват рационално и щадящо мерите и пасищата. 

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

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

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

2.10. да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и 



 

 

екологични норми и противопожарни правила. 

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

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

2.13.     да изпълняват указанията на специализираните органи. 

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

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

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

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

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

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

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

1. Основание 

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



 

 

2. Обхват 

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

3. Цел 

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

4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на Плана 

4.1. Кметът на Община Крушари: 

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

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

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

4.2. Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности”: 

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

б/ отговаря за актуализацията на плана и съдейства на кметове и кметски 



 

 

наместници за изпълнението му; 

в/ изготвя договори и следи за техните срокове; 

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

4.3 Кметът и кметските наместници на съответното населено място: 

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

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

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

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

VI. Възлага на кмета на Община Крушари последващите съгласно закона 
действия. 

                                       Поименно гласуване 

1.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
2.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                                     
3. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
4. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
5. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
6. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
7. Борислав   Балчев                 -  за                                                                     



 

 

8.Васко  Балчев                         -  за                                                                            
9.Иван Йорданов                       -  за                                                                  
10.Радослав  Йорданов            -  за                                                                                                
11. Здравко Здравков                - за                                                                                                                                    

ОТНОСНО: 6.Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за 
управление на дейностите по отпадъците в община Крушари за 
2019 година. 

  
                        Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД 

 

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

 

№  3 / 27 

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

ОТНОСНО: 7. Доклад относно приемане отчет за изпълнение на  
Дългосрочната програма за използване на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива за 2019 година. 

 

                         Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 11 гласа  “за”,  0  “против”  и 1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

 

РРХД Изпълнено 

№  3 / 28  На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация и във връзка с чл. 10 ал. 3, т. 2 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници и биогорива, Общински съвет с. Крушари  приема отчета 
за изпълнение на Дългосрочна програма за използване на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива за 2019 г.                                 

РРХД Изпълнено 



 

 

ОТНОСНО: 8. Докладна записка относно премахване на опасни 
саморазрушаващи се сгради с индентификатор 
№40097.501.717.1 Поликлиника по КК на с. Крушари, № 
40097.501.566 УПК по КК на с. Крушари и №40097.501.686.1 
Административна сграда АПК по КК на с. Крушари собственост 
на Община Крушари. 

 

                        Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД 
 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 9 гласа  “за”,  0  “против”   и   3  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
 

№  3 / 29 На основание чл. 21 ал.1 т. 8 във връзка с чл. 21 ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,чл. 195 ал.1 и 6  чл.196 ал.3  и чл.197 
ал.1 от Закона за устройство на територията, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл.18  ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет      
с. Крушари 

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

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

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

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

  Сграда с идентификатор № 40097.501.686.1- Административна сграда 

  



 

 

АПК по КК на с.Крушари 

Съставен е акт за частна общинска собственост № 2269/01.09.2016г. Актът е 
вписан в регистър на Агенцията по вписванията под № 157, том Осемнадесети, вх. 
регистър № 8354 от 08.09.2016г. 

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

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

                                       Поименно гласуване 

1. Видин Каракашев                    - за                                                                                      
2. Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                       -  за                                                                                     
4. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
5. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8. Борислав   Балчев                  -  за                                                                     
9.Васко  Балчев                          -  въздържал се                                                                          
10.Иван Йорданов                      -  за                                                                  
11.Радослав  Йорданов             -  въздържал се                                                                                               
12. Здравко Здравков                 - въздържал се                                                                                                                                 

 
 
 
 
 



 

 

ОТНОСНО: 9. Докладна записка относно даване на съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на 
материално-техническата база на седемте читалища от община Крушари чрез 
закупуване на обзавеждане и оборудване “ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 
2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 
Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и 
съответствие на включените дейности в проект „Подобряване на 
материално-техническата база на седемте читалища от община Крушари чрез 
закупуване на обзавеждане и оборудване “ с приоритетите на Общински план 
за развитие на Община Крушари 2014-2020г. 
                 Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД 
 

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

№  3 / 30            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация   

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

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

РРХД Изпълнено 



 

 

съответстват  на Стратегическа цел 2 „Създаване на поминък на територията“, 

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

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

- увеличаване посещаемостта в читалищата; 

- подкрепа за самодейни състави; 

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

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

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

Специфична цел 2 „Балансирана и ефективна селищна мрежа“, 

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

ОТНОСНО: 10.Докладна записка относно даване на съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проектно предложение „Празник на гърнетата – 
Кулинарната академия на Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 
2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 
Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и 
съответствие на включените дейности в проект „Празник на гърнетата – 
Кулинарната академия на Добруджа“ с приоритетите на Общински план за 
развитие на Община Крушари 2014-2020г. 



 

 

 

Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД 
 

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

№  3 / 31           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация  

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

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

Стратегическа цел 2 „Създаване на поминък на територията“, 

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

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

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

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

-  Обогатяване на културния календар чрез утвърждаване на културните 

РРХД Изпълнено 



 

 

събития и фестивали в общината и подпомагане организирането на нови. 
ОТНОСНО: 11. Докладна записка относно даване на съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проектно предложение „Невидимите съкровища 
на Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № 
BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство в територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и съответствие на 
включените дейности в проект „Невидимите съкровища на Добруджа“ с 
приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г. 

                                     
           Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД 
 

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

 

№  3 / 32 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  

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

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

РРХД Изпълнено 



 

 

културата“ 

- Подкрепа за самодейни състави; 

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

 
ОТНОСНО: 12. Докладна записка относно приемане  на Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“ Крушари. 

 

                         Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД 
 

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

 

№  3 / 33 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 1 и чл. 53, ал. 
1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет с. Крушари приема 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината" 
Крушари, както следва: 

§1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 2 се изменя така: 
„(2) Численият състав на ОСП се състои от 9/девет/ души.“ 

§2. Приложение №1 от чл.7, ал.1 се изменя така: 

 

Изпълнен
о 

РРХД 



 

 

 
 

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

1. Създава нов § 5 със следния текст: 
„§ 5. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на 

Общинско предприятие „Помощ в дома и градината“ е приет с Решение №……по 
Протокол №……./……… 2020 г. от Общински съвет Крушари.“ 
 

§ 4. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Помощ в дома и градината“ е приет с Решение №........по 
Протокол № .... / ......... 2020 г. от Общински съвет Крушари“. 
 
ОТНОСНО:13. Докладна записка относно даване на съгласие за увеличаване 
капацитета на Центъра за рехабилитация и социална интеграция Крушари. 
 

                         Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД 
 

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

 

№  3 /34 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСА и във връзка с чл. 36в, ал.3, т.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет                        
с. Крушари   дава съгласие да се извърши промяна в  капацитета на Център за 

РРХД  

1 

1 

6 

6 



 

 

социална рехабилитация и интеграция на 30 (тридесет) места. 

ОТНОСНО:14. Докладна записка относно даване на съгласие Община 
Крушари да кандидатства пред Фонд "Социална закрила" към МТСП с 
проектно предложение "Модернизация на съществуваща материална база за 
предоставяне на социални услуги в Община Крушари". 
 

                       Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД 
 

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

№  3 / 35     На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 

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

             2. Общински съвет  с. Крушари  дава съгласие Община Крушари чрез 
общинският бюджет да осигури собствени финансови средства в размер на 10% от 
общия бюджет на проектното предложение „Модернизация на съществуваща 
материална база за предоставяне на социални услуги в Община Крушари”. 

ОТНОСНО: 15. Докладна записка относно приемане отчета по изпълнението 
на Общинската програма за закрила на детето за 2019г. и 
приемане на Общинска програма за закрила на детето за 
2020г. 

                 
                          Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12 от тях с 11  гласа  “за”,  0  “против”   и   1  “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

 

РРХД Изпълнено 



 

 

№  3  / 36 

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

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

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

 

  

№  4  / 37 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл. 24 т.4 от Закона за 
регионалното развитие във връзка с чл.91 ал.4 от Правилника за приложение на 
Закона за регионалното развитие,  Общински съвет  с. Крушари одобрява 
Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 
развитие на Община Крушари 2014-2020г.  за 2019 година. 

 
 
 

ОТНОСНО: 2. Докладна записка относно трансфер на неусвоени средства за 
дейности по зимно поддържане и снегопочистване. 

                                           
                          Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

  

№  4  / 38 1.На основание  чл. 21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 45 ал.2 от Постановление 
№381/31.12.2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 
за 2020 година, Общински съвет с. Крушари  дава  съгласие неусвоените средства 
към 31.12.2019г. от постъпилите през 2017г., 2018г. и 2019г. по бюджетите на 
общината трансфери за зимно поддържане и снегопочистване  на общинските 
пътища да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на 
общински път „Ремонт на част от общински път DOB 3172 /III 7001/- 

  



 

 

Кап.Димитрово-Габер-Огняново- /DOB 2171/ от км 0+000 до км 5+360, Община 
Крушари“. 

2. Възлага на кмета последващи законови действия. 
 
 
                                      Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                   -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                              
4. Мудин Кадир                           -  за                                                                                          
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                 -  за                                                                    
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                                                                 

ОТНОСНО: 3.Докладна записка относно придобиване чрез покупко-продажба 
на самостоятелен обект с индентификатор № 40097.501.569.1.8 в 
сграда, разположена в поземлен имот с индентификатор № 
40097.501.569 по кадарстралната карта и кадастралните регистри 
на с. Крушари, собственост на „Банка ДСК“ ЕАД. 

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с  11  гласа  “за”,  0  “против”  и  1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  4 / 39 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.8, ал.1, т.3 от Наредба №8 на ОбС 
 

1.Общинският съвет с. Крушари  дава  съгласие Община Крушари да 
придобие в собственост възмездно чрез покупко-продажба недвижим имот 

  



 

 

собственост на „Банка ДСК“ ЕАД ЕИК 121830616, а именно: 
 

-  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 
40097.501.569.1.8 /четиридесет хиляди и деветдесет и седем, точка, петстотин и 
едно, точка, петстотин шестдесет и девет, точка, едно, точка, осем/, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София; 

Последно изменение със Заповед №РД-18-6636/25.06.2019г. на Началника 
на СГКК – Добрич; 

Адрес на имота: с.Крушари, ул.“Девети септември“ №5, ет.1; 
Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 

№40097.501.569.1, брой надземни етажи 3, брой подземни етажи 0, 
предназнечение: Друг вид обществена сграда; 

Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор №40097.501.569; 
Предназначение на самостоятелния обект: За офис; 
Брой нива на обекта: 1; 
Посочена в документа площ: 320,00 кв.м; 
Прилежащи части: изба – 12,00 кв.м., 63,62 кв.м. ид. части от общите части 

на сградата, фоайе и тоалетна; 
Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 

№40097.501.569.1.1, под обекта: няма, над обекта: №40097.501.569.1.2 по схема 
№15-104521/03.02.2020г.  

и 
- ОБОСОБЕНА ЧАСТ със застроена площ 360,00 кв.м. от първи етаж на 

триетажна административна сграда със застроена площ 525,00 кв.м., включваща: 
зала и обслужващи помещения, идеална част от общо фоайе и тоалетна, ведно с 
избено помещение с полезна площ 12,00 кв.м. и с придаващите й се 17,55% 
идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж 
върху поземленият имот , който е построена сградата, представляващ УПИ I, с 
пл.№423 в кв.29 по регулационния план на с.Крушари по нотариален акт с 
вх.рег.№12896/19.11.2009г., акт №33, том XXIX, дело №5195, вписан в Служба по 
вписванията гр.Добрич и по удостоверение за данъчна оценка с 
изх.№5806000071/10.02.2020г. в размер на 50457,80 лв.. 
 

2.Общински съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 
65200,00 (шестдесет и пет хиляди и двеста) лв., изготвена от независим оценител 
със сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100935 от 14.12.2009г. 



 

 

издаден от Камарата на независимите оценители в България. 
 

3.Данъците и таксите по сделката са за сметка на купувача. 
 

4.На основание чл.48, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за местните данъци и 
такси Община Крушари е освободена от данък при придобиване на имущества. 
  

5. Възлага  на кмета на Община Крушари изпълнението на настоящото 
решение. 
 

Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                   -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                              
4. Мудин Кадир                           -  за                                                                                          
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                 -  за                                                                    
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                     -  за                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                                                                 

ОТНОСНО: 4. Докладна записка относно закупуване на многофункционален 
25-канален цифров ЕЕГ апарат за нуждите на МБАЛ Добрич. 

       
                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмета на общината  
 

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

 

№  4 / 40   1. На основание чл.21 ал.1 т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да бъде 
закупен многофункционален 25-канален цифров ЕЕГ апарат за нуждите на 

  



 

 

Отделението по неврология към МБАЛ-Добрич. 
 

2. Средствата за закупуването на апарата по т.1 от настоящото решение да 
бъдат осигурени от общинския бюджет Функция „Общи държавни служби“, дейност 
„Общинска администрация“ от параграф 1098 „Други разходи некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи“ на стойност 21 000 лева. 

 

3. На основание чл. 34 ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 37 
ал.2 т.3 и чл. 40 ал.7 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общински съвет с. Крушари 
дава съгласие закупената медицинска апаратура по т.1 да се дари на Отделението 
по неврология към МБАЛ-Добрич. 

 

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

 

Мотиви: 
Предвид обявеното извънредно положение в страната с Решение от 

13.03.2020г. на Народното събрание на Република България и с оглед 
своевременна защита на живота и здравето на гражданите на област Добрич, 
ползватели на многофункционалния апарат, предлагам с постановяване на 
решението, с което Общинският съвет ще даде съгласие за закупуването му, 
решението да бъде допълнено с разпореждане от административния орган, с 
което да се допусне предварително изпълнение на акта. По този начин биха били 
защитени особено важни държавни и обществени интереси, чието забавено 
изпълнение в настоящия момент на извънредно положение би поставил  в 
опасност живота и здравето на гражданите на област Добрич. 
 

5. Общински съвет с. Крушари  възлага на Кмета на Община Крушари да 
извърши необходимите промени по бюджета за 2020 година по пълна бюджетна 
класификация. 

 
Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                   -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                              
4. Мудин Кадир                           -  за                                                                                          



 

 

5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                 -  за                                                                    
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                     -  за                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                                                                                                                                                                                    

ОТНОСНО: 5.Докладна записка относно определяне на земеделски земи от 
Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през 
стопанската 2020/2021 година. 

     
                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно явно 
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с  11  гласа  “за”,  0  “против”   и   0  
“въздържали се”,  1  негласувал, Общинският съвет  прие 

 

№  4 / 41 1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ във 
връзка с чл. 75 ал.1 и чл. 76 ал.1 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет с. 
Крушари   дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно 
наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 
2020/2021 година, съгласно Приложение №1 за срок от 10 /десет/ години. 

 2. Общински съвет с. Крушари  възлага на Кмета на Община Крушари да 
организира и проведе търга и сключи договори със спечелилите кандидати. 

Поименно гласуване 

1.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
2.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                              
3. Мудин Кадир                           -  за                                                                                          
4. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
5. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      

  



 

 

7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8. Борислав   Балчев                  -  за                                                                                     
9. Васко  Балчев                         -  за                                                                            
10.Иван Йорданов                      -  за                                                                  
11.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                                 

ОТНОСНО: 6. Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от 
Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през 
стопанската 2020/2021 година. 

 
                          Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

                         
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно  
гласуване,общ брой гласували 11, от тях с 11  гласа  “за”,  0  “против”   и  0  
“въздържали се”, 1 негласувал, Общинският съвет  прие 

№  4 / 42 На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.7 от ЗДПЗЗ, във връзка с    
чл. 75 ал.1 и чл. 79 ал.1 от Наредба № 8 на ОбС 

 
1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат под наем без 

търг  маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2020/2021г. за 
срок от 1/една/ година, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от 
настоящото решение. 

2. Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към 
Община Крушари. 

3. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе 
публичен търг с тайно наддаване, съгласно изискванията на Глава седма от 
Наредба № 8 на ОбС Крушари. 

4. Определя наемна цена на имотите на декар в зависимост от 
предназначението и категорията на земята, съгласно чл. 78 от Наредба № 8 на 
ОбС Крушари. 

5.  Възлага на Кмета на Община Крушари да организира и проведе 
процедурата по отдаването на имотите. 

 
Поименно гласуване 

  



 

 

1.Инджихан Мюмюн                   -  за                                                                                   
2.Исмаил Исмаил                       -  за                                                                              
3. Мудин Кадир                           -  за                                                                                          
4. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
5. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
6. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
8. Борислав   Балчев                 -  за                                                                                      
9. Васко  Балчев                        -  за                                                                            
10.Иван Йорданов                     -  за                                                                  
11.Радослав  Йорданов            -  за                                                                                                

№  5 / 47 1. Общински съвет с. Крушари на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 8, ал. 9, ал.2 от ЗОС и § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
общинската собственост  приема  следното изменение и допълнение в Програмата 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година: 
 

1.В Раздел ІІ, точка 4 в таблицата се добавят нови точки, както следва : 
 

№ 

по 

ред 

Описание на имота АОС №/дата ПИ №, 

кв./парцел 

Площ 

м2/дка 

Данъчна 

оценка лв. 

25 Поземлен имот с.Северци 2535/12.02.2020г

. 

№65913.8.90 39,003дка 403,70лв. 

26 Поземлен имот с.Северци 2536/24.02.2020г

. 

№65913.67.7 4,427дка 412,40лв. 

27 Поземлен имот с.Северняк 2537/24.02.2020г

. 

№65906.35.5 20,579дка 3176,40лв

. 

 

2.В Раздел ІІ, точка 5 в таблицата се добавят нови точки, както следва : 
 

№ по 

ред 
Описание на имота АОС №/дата 

Площ 

м2/дка 

Данъчна 

оценка лв. 

2 

Поземлен имот №011008 по КВС на 

с.Ефр.Бакалово с НТП-нива 

1207/22.11.20

10 5,369 420,90лв.  

  



 

 

3 

Поземлен имот №30884.27.3 по КККР на 

с.Зимница с НТП-нива 

2548/26.02.20

20 20,001 1548,10лв. 

4 

Поземлен имот №021001 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1557/20.7.201

1 1,206 324,50лв.  

5 

Поземлен имот №021010 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе  

1558/20.7.201

1 1,187 291,60лв.  

6 

Поземлен имот №021019 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1559/20.7.201

1 1,176 288,90лв.  

7 

Поземлен имот №021028 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1560/20.7.201

1 1,160 285,00лв. 

8 

Поземлен имот №021037 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1561/20.7.201

1 1,148 

  

282,10лв.   

9 

Поземлен имот №021046 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1562/20.7.201

1 1,136 279,10лв.  

10 

Поземлен имот №021055 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1563/20.7.201

1 1,123 275,90лв.  

11 

Поземлен имот №021064 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1564/20.7.201

1 1,110 272,70лв.  

12 

Поземлен имот №021073 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1565/20.7.201

1 1,096 269,30лв.  

13 

Поземлен имот №021082 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1566/20.7.201

1 0,545 133,90лв.  

14 

Поземлен имот №021083 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1567/20.7.201

1 0,539 132,40лв.  

15 

Поземлен имот №021092 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1568/20.7.201

1 1,072 263,40лв.  

16 

Поземлен имот №021101 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1569/20.7.201

1 1,059 260,20лв.  

17 

Поземлен имот №021110 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1570/20.7.201

1 1,044 256,50лв.  

18 

Поземлен имот №021119 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1571/20.7.201

1 1,030 292,00лв.  

19 

Поземлен имот №021128 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1572/20.7.201

1 0,495 140,30лв.  



 

 

20 

Поземлен имот №021141 по КВС на с.Поручик 

Кърджиево с НТП-лозе 

1576/20.7.201

1 1,621 459,60лв.  

21 

Поземлен имот №65906.13.9 по КККР на 

с.Северняк с НТП-нива 

2560/04.03.20

20 30,003 4631,00лв. 

22 

Поземлен имот №045002 по КВС на с.Телериг с 

НТП-нива 

1769/01.9.201

1 3,700 172,90лв. 

24 

Поземлен имот №045003 по КВС на с.Телериг с 

НТП-нива 

1770/01.9.201

1 3,999 186,90лв. 

24 

Поземлен имот №72196.113.6 по КККР на 

с.Телериг с НТП-нива 

2564/05.03.20

20 16,303 2208,20лв. 

 

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

 „ 7.Определяне на обекти от първостепенно значениe: 
7.1.Изграждане на обект: Обслужващ път от Републикански път III-293 до 

местността „Текето“ в землището на с.Александрия, община Крушари.“ 
 

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

                                      Поименно гласуване 

1.Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     - въздържал се                                                                  
12.Радослав  Йорданов            - въздържал се                                                                                  
13.Здравко Здравков                – въздържал се                                                          



 

 

ОТНОСНО:6.Докладна записка относно продажба на поземлен имот с 
идентификатор №65913.67.7 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Северци. 

                  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 10  гласа  “за”,  0  “против”   и  3  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  5 / 48 1. Общински съвет с. Крушари на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 
Закона за общинската собственост и чл.43 ал.1 от Наредба №8 и заявление с 
вх.№ ОС-12-465 от 24.01.2020г. от Пеньо М. Пенев, дава съгласие да се извърши 
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с 
идентификатор №65913.67.7 с площ от 4427 кв.м. с начин на трайно ползване–за 
друг вид застрояване по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Северци, актуван с акт за частна общинска собственост №2536/24.02.2020г. 
 

2.Общински съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 8 850,00 
лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от  
8 900,00 лв.  

 

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

 
                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      

  



 

 

8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                                                  
13.Здравко Здравков                 - въздържалсе                                                          

ОТНОСНО:7.Докладна записка относно продажба на поземлен имот с 
идентификатор №65906.35.5 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Северняк. 

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 10  гласа  “за”,  0  “против”  и   3 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  5 / 49 1.Общински съвет с. Крушари на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 
Закона за общинската собственост и чл.43 ал.1 от Наредба №8 и заявление с 
вх.№ ОС-12-497 от 27.01.2020г. от Тюнчер Н. Мюмюн,  дава съгласие да се 
извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с 
идентификатор №65906.35.5 с площ от 20,579 дка с начин на трайно ползване–
нива, 3 категория по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Северняк, 
актуван с акт за частна общинска собственост №2537/24.02.2020г. 
 

2.Общински съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 32 
930,00 лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от  
33 000,00 лв. 

  

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

                   Поименно гласуване 

  



 

 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                     
13.Здравко Здравков                -  въздържал се                                                      

ОТНОСНО:8.Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право 
на ползване на общински имот в полза на Народно читалище 
„Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари. 

 

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 12 гласа  “за”,  0  “против”   и   1  “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  5 / 50 1.Общински съвет с. Крушари на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.4 и ал. 5 от 
Закона за общинската собственост във връзка с §6 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закона за народните читалища, чл.68, ал.1, т.1 и т.6 от Наредба №8 
на ОбС–Крушари и заявление с вх.№ОС-12-299/16.01.2020г. от Диана Г. Иванова-
председател на ЧН при НЧ „Йордан Драгнев-1894“ с.Крушари дава съгласие за 
учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Йордан 
Драгнев-1894“ с.Крушари за срок от 5 (пет) години, считано от 01.10.2020г. върху 
следният поземлен имот–частна общинска собственост: 
 

- Поземлен имот с идентификатор № 30185.40.1 (тридесет хиляди сто 
осемдесет и пет точка четиридесет точка едно), находящ се в местността „Койлар 
чаир”, с площ 50009 (петдесет хиляди и девет) кв.м., трайно предназначение на 

  



 

 

територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята 
– 4 (четвърта), актуван с акт за частна общинска собственост № 2546/26.02.2020 г. 
 

2. Общински съвет Крушари  възлага на Кмета на Община Крушари след 
влизане в сила на настоящото решение, да предприеме действие по издаване на 
заповед за учредяване безвъзмездно право на ползване и сключване на договор с 
председателя на читалищното настоятелство на Народно читалище „Йордан 
Драгнев-1894“ с.Крушари. 
 
 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                                
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                            
13.Здравко Здравков                 - за                                                            

ОТНОСНО:9. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право 
на ползване на общински имот в полза на Народно читалище 
„Христо Ботев-1940“ с. Коритен. 

 

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно  поименно гласуване  
гласуване, общ брой гласували  13, от тях с  11 гласа  “за”,  0  “против”   и   2  
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 



 

 

№  5 / 51 1. Общински съвет с. Крушари на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.4 и ал. 5 от 
Закона за общинската собственост във връзка с §6 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закона за народните читалища, чл.68, ал.1, т.1 и т.6 от Наредба №8 
на ОбС – Крушари и заявление с вх.№ОС-12-826/12.02.2020г. от Бехра Р. Мехмед-
председател на ЧН при НЧ „Христо Ботев-1940“ с.Коритен  дава съгласие за 
учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев-
1940“ с.Коритен за срок от 5 (пет) години, считано от 01.10.2020г. върху следните 
поземлени имоти – частна общинска собственост с обща площ 47,750 дка, както 
следва: 
 

№ Землище 

Поземлен 

имот № Площ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Категори

я АОС №/дата 

1 Северняк 

      

65906.13.9 30,003 нива 3 2560/04.03.2020 

2 Поручик Кърджиево 

              

021001 1,206 лозе 4 1557/20.7.2011 

3 Поручик Кърджиево 021010 1,187 лозе 4 1558/20.7.2011 

4 Поручик Кърджиево 021019 1,176 лозе 4 1559/20.7.2011 

5 Поручик Кърджиево 021028 1,160 лозе 4 1560/20.7.2011 

6 Поручик Кърджиево 021037 1,148 лозе 4 1561/20.7.2011 

7 Поручик Кърджиево 021046 1,136 лозе 4 1562/20.7.2011 

8 Поручик Кърджиево 021055 1,123 лозе 4 1563/20.7.2011 

9 Поручик Кърджиево 021064 1,110 лозе 4 1564/20.7.2011 

10 Поручик Кърджиево 021073 1,096 лозе 4 1565/20.7.2011 

11 Поручик Кърджиево 021082 0,545 лозе 4 1566/20.7.2011 

  



 

 

12 Поручик Кърджиево 021083 0,539 лозе 4 1567/20.7.2011 

13 Поручик Кърджиево 021092 1,072 лозе 4 1568/20.7.2011 

14 Поручик Кърджиево 021101 1,059 лозе 4 1569/20.7.2011 

15 Поручик Кърджиево 021110 1,044 лозе 4 1570/20.7.2011 

16 Поручик Кърджиево 021119 1,030 лозе 3 1571/20.7.2011 

17 Поручик Кърджиево 021128 0,495 лозе 3 1572/20.7.2011 

18 Поручик Кърджиево 021141 1,621 лозе 3 1576/20.7.2011 
 

2. Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари след влизане в 
сила на настоящото решение да предприеме действие по издаване на заповед за 
учредяване безвъзмездно право на ползване и сключване на договор с 
председателя на читалищното настоятелство на Народно читалище „Христо 
Ботев-1940“ с.Коритен. 
 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                           
13.Здравко Здравков                 - за                                                          



 

 

 
ОТНОСНО: 10. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право 

на ползване на общински имот в полза на Народно читалище 
„Св.Кирил и Методий-1941“ с. Ефр.Бакалово. 

                          Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 11  гласа  “за”,    “против”   и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

№  5 / 52 1. Общински съвет с. Крушари на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.4 и ал. 5 от 
Закона за общинската собственост във връзка с §6 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закона за народните читалища, чл.68, ал.1, т.1 и т.6 от Наредба №8 
на ОбС – Крушари и заявление с вх.№ОС-12-475/24.01.2020г. от Айше Ф. Салим-
председател на ЧН при НЧ „Св.Кирил и Методий-1941“ с.Ефрейтор Бакалово дава 
съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 
„Св.Кирил и Методий-1941“ с.Ефрейтор Бакалово за срок от 5 (пет) години, считано 
от 01.10.2020г., върху следните поземлени имоти – частна общинска собственост с 
обща площ 49,372 дка, както следва: 
 

№ Землище 

Поземлен 

имот № Площ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е  Категория     АОС №/дата 

1 Ефрейтор Бакалово 011008 5,369 нива 5 1207/22.11.2010г. 

2 Зимница 30884.27.3 20,001 нива 4 2548/26.02.2020г. 

3 Телериг 045002 3,700 нива 4 1769/01.09.2011г. 

4 Телериг 045003 3,999 нива 4 1770/01.09.2011г. 

5 Телериг 72196.113.6 16,303 нива 4 2564/05.03.2020г. 

 
2. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Крушари след влизане в 

сила на настоящото решение, да предприеме действие по издаване на заповед за 
учредяване безвъзмездно право на ползване и сключване на договор с 

  



 

 

председателя на читалищното настоятелство на Народно читалище „Св.Кирил и 
Методий-1941“ с.Ефрейтор Бакалово. 
 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             7. 
Раим  Раиф                                -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав Балчев                  -  за                                                                    
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                                  
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                       
13.Здравко Здравков                -  за                                                         

№  6 / 67 На основание чл.45, ал.9 вр. с ал.7 от ЗМСМА, Общински съвет-Крушари 
отменя §2 от свое решение №5/45, прието на заседание от 30.04.2020г. поради 
противоречието му с чл.28, ал.2, т.4 ЗНА. 
 
                                      Поименно гласуване 
 

1.Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Радослав  Йорданов            -  против                                                                                      
12.Иван Йорданов                     -  против                                                                                         

  



 

 

13. Здравко Здравков                - въздържал се   

ОТНОСНО: 2. Докладна записка относно искане за отмяна на на  Решение № 4/41  
по Протокол № 4 от 31.03.2020г. на Общински съвет Крушари. 

 

                       Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13 от тях с 10 гласа "за" , 'против' - 2 и 'въздържал се' - 1 
Общинският съвет прие 

 

№  6 / 68 1.На основание чл. 45 ал.9 във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 24а 
ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет-Крушари отменя свое решение №4/41 от 
31.03.2020 година. 

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

Мотиви: 

Предвид  необходимостта от спиране на стартиралите тръжни порцедури по 
отдаване на общински имоти, с оглед наближаващите крайни срокове за подаване 
на оферти, както и  с цел защита на важни обществени и икономически интереси 
за трети лица, участници в предстоящите търгове по отдаване под наем на имоти 
общинска собственостп, предлагам да бъде допуснато предварително изпълнение 
на акта. 

 

                                      Поименно гласуване 
 

1.Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                

  



 

 

9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Радослав  Йорданов            -  против                                                                                      
12.Иван Йорданов                     -  против                                                                                          
13. Здравко Здравков               -  въздържал се   

ОТНОСНО: 3. Предложение относно разрешаване изработването на проект за 
изменение на подробен устройствен план–план за регулация 
/ПУП-ПР/ на УПИ IX-561 и УПИ   X-561 в кв. 32, УПИ VII-543 в кв. 
33, УПИ  XXXVII-569 в кв. 60  и  улична регулация между ОТ 67 и 
ОТ 68 по плана на с. Крушари. 

 

                         Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 
гласували 12 от тях с 11 гласа "за" , 'против' - 0 и 'въздържал се' – 1 и 1 негласувал, 
Общинският съвет прие 

№  6 / 69 Общински съвет–Крушари на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а 
ал.1 и чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ: 

 

     1.Дава съгласие да се изготви и процедира изменение на подробен 
устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ IX-561 и УПИ X-561 в кв. 32, 
УПИ VII-543 в кв. 33, УПИ  XXXVII-569 в кв. 60  и  улична регулация между ОТ 67 и 
ОТ 68 по плана на      с. Крушари. 

     2.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и разрешава изменение на 
подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ IX-561 и УПИ X-
561 в кв. 32, УПИ VII-543 в кв. 33, УПИ  XXXVII-569 в кв. 60  и  улична регулация 
между ОТ 67 и ОТ 68 по плана на с. Крушари. 

     3.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
 

ОТНОСНО: 4. Докладна записка относно премахване на опасни 
саморазрушаващи се сгради с идентификатор №40097.501.561.1, 
№40097.501.561.2 и №40097.501.561.3 по КК на с. Крушари, 
собственост на Община Крушари.  

 

                   Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, 

  



 

 

общ брой гласували 13 от тях с 10 гласа "за" , 'против' - 0 и 'въздържали се' – 3, 
Общинският съвет прие 

 

№  6 / 70 Общински съвет-Крушари на основание: 

  чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

  чл. 195 ал.1 и 6 от Закона за устройство на територията; 

 чл.196, ал.3 от Закона за устройство на територията; 

 чл.197, ал.1 от Закона за устройство на територията; 

 чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост; 

 чл.18, ал.1 от Закона за управление на отпадъците,  
 

1.Дава съгласие да бъдат премахнати сградите с идентификатор 
№40097.501.561.1, №40097.501.561.2 и №40097.501.561.3 по КК на с. Крушари, 
собственост на Община Крушари. 

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

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

 
                                      Поименно гласуване 
 

1.Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2.Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3.Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             

  



 

 

11.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                                                     
12.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                                                         
13.Здравко Здравков                -  въздържал се                                                                                                         

 

№  7 / 71 На основание чл.34 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с  чл.23 ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет с. Крушари приема  при провеждане 
на извънредно заседание всеки общински съветник получава 50 лева 
допълнително към месечното си трудово възнаграждение. 
                                                
ОТНОСНО:2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г.              

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

  

№  7 / 72 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8, 
Общински съвет с.Крушари   приема следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година: 

1.В Раздел II, се добавят точка 8 и точка 9: 
 
„8.Имоти, които Община Крушари е определила за дарение: 

 

№ 
по 
ре
д 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

1 УПИ VIII с пл.№203, 
отреден „За църква“ в кв.14 
по плана на с.Телериг  

2524/17.04.20
19г. 

Кв.14, УПИ VIII 
с пл.№203, 
отреден „За 

504 кв.м. 1004,00 
лв. 

  



 

 

църква“ 

 
 „9.Имоти, които Община Крушари е определила за делба: 

 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

1 Поземлен имот по КККР 
на с.Северци с начин на 
трайно ползване – друг 
вид поземлен имот без 
определено стопанско 
предназначение, 
категория 0 
 

2535/12.02.2020г. №65913.8.90 39003 
кв.м. 

1004,00 лв. 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 
                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                                 
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                                                  
13.Здравко Здравков                 - за                                                          

ОТНОСНО: 3. Докладна записка относно  дарение на УПИ VIII №203, отреден 



 

 

за църква в кв.14 по плана на с.Телериг на Църковно 
настоятелство на храм "Свети Мъченик Трифон" с.Телериг.       

                        Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

№  7 / 73 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.5 Закона за 
общинската собственост, чл.47 ал.1 и 3 от Наредба №8 и молба с вх.№РД-17-2112 
от 27.04.2020г. от Емануил Юсеин, председател на ЦН  на храм „Свети мъченик 
Трифон“ с.Телериг 

 
1.Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши дарение на  

Църковно настоятелство на ХРАМ „СВЕТИ МЪЧЕНИК ТРИФОН“ С.ТЕЛЕРИГ, 
Булстат 177201547 със седалище и адрес на управление с.Телериг-9420, 
общ.Крушари, представлявано от Председателя на църковното настоятелство 
Емануил Ириза Юсеин, следния общински недвижим имот: 

- Урегулиран поземлен имот VIII с пл.№203, отреден „За църква“ в кв.14 по 
плана на с.Телериг с площ от 504 кв.м., актуван с акт за частна общинска 
собственост №2524/17.04.2019г. 

2.Данъчната оценка на имота, предмет на дарението е в размер на 1004,00 
лв. (хиляда и четири лева), съгласно удостоверение с 
изх.№5806000243/04.05.2020г. от служба Местни данъци и такси в Община 
Крушари. 

3. Урегулиран поземлен имот VIII с пл.№203, отреден „За църква“ в кв.14 по 
плана на с.Телериг с площ от 504 кв.м., актуван с акт за частна общинска 
собственост №2524/17.04.2019г.  се дарява за построяване на ПРАВОСЛАВЕН 
ПАРАКЛИС. 

4.Общински съвет с.Крушари  възлага на кмета на Община Крушари да 
издаде заповед и сключи договор за дарение. 
 
        

                   Поименно гласуване 

  



 

 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                                 
12.Радослав  Йорданов             -  за                                                              
13.Здравко Здравков                 -  за                                                     

ОТНОСНО: 4.Докладна записка относно делба на поземлен имот с 
идентификатор 65913.8.90 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Северци. 

 

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 9  гласа  “за”,  4  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  7 / 74 На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, 
ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.51, ал.3 и 
ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър 
       

І. Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се извърши делба на 
поземлен имот с идентификатор 65913.8.90 с площ от 39,003 дка с начин на 
трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Северци, 
от която се образуват два нови имота, а именно: 

 
 1.Поземлен имот 65913.8.96 с проектна площ 37,003 дка, начин на трайно 

  



 

 

ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение по 
КККР на с.Северци. 
 2.Поземлен имот 65913.8.97 с проектна площ 2,000 дка, начин на трайно 
ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение по 
КККР на с.Северци. 

II.  Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия по  изпълнение на настоящото решение, съгласно законовите 
разпоредби. 
 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  против                                                                            
11.Иван Йорданов                     -  против                                                               
12.Радослав  Йорданов            -  против                                                            
13.Здравко Здравков                 - против                                                            

ОТНОСНО: 5. Докладна записка относно информация за пожарната 
безопасност на територията на Община Крушари и мерки за 
летния сезон 

 

                         Докладва: гл.инсп. С.Стефанов-началник РС „ПБЗН“ Крушари 
 

След направените изказвания и предложения  с явно  гласуване  гласуване, 
общ брой гласували  13, от тях с 13 гласа  “за”,  0  “против”   и     0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  7 / 75 На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и РРХД Изпълнено 



 

 

местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за пожарната безопасност на територията на 
Община Крушари и мерки за летния сезон. 

 
 
ОТНОСНО:6.Докладна записка относно информация за проведените 

мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на 
населените места в Община Крушари. 

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 12  гласа  “за”,   0  “против”   и  1  “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  7 / 76 На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за проведените мероприятия за хигиенизиране и 
поддържане чистотата на населените места в Община Крушари. 

 

ОТНОСНО:7.Доклад относно информация за състоянието на В и К район   
Крушари. 

 

                     Докладва:Ж.Желязков-началник В и К район Тервел-Крушари 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 11  гласа  “за”,  0  “против”   и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

  

№  7 / 77 На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема  информацията за състоянието на В и К  район Крушари. 
 
 

  



 

 

ОТНОСНО:8. Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общинско социално предприятие "Помощ в дома и градината" 
Крушари. 

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 12  гласа  “за”,   0 “против”   и   1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  7 / 78 I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 1 и чл. 53, ал. 
1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет с. Крушари приема  
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината" 
Крушари, както следва: 

§1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 2 се изменя така: 
„(2) Численият състав на ОСП се състои от 4/четири/души.“ 
§2. Приложение №1 от чл.7, ал.1 се изменя така: 
 

Приложение №1 
 

  



 

 

 
 

 
§3. В преходните и заключителните разпоредби се прави следното 

допълнение: 
1. Създава нов § 6 със следния текст: 
„§ 6. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на 

Общинско предприятие „Помощ в дома и градината“ е приет с Решение №  по 
Протокол № /  2020 г. от Общински съвет Крушари. 

 
ОТНОСНО:9.Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за 

подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в 
Община Крушари за 2020-2022г. и Годишен план за дейностите 
за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Крушари за 2020г. 

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 11 гласа  “за”,   0 “против”   и   2 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  7 / 79 На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 12  и  ал. 2  от  Закона  за  местното  
самоуправление  и  местната  администрация, във  връзка  с чл. 197, ал. 1, ал. 2  и      

РРХД Изпълнено 



 

 

ал. 3  от  Закона  за предучилищното  и  училищното  образование, Общински 
съвет Крушари           
        

1. Приема Общинска  стратегия  за  подкрепа  за  личностно  развитие  на  
децата  и  учениците  в  община  Крушари  2020–2022г.     
              

2. Приема  Годишен  план  на  дейностите  за  подкрепа  за  личностно  
развитие  на  децата  и  учениците  в  община  Крушари  за  2020г.   

                    
ОТНОСНО: 10.Докладна записка относно отчет за изпълнение на Плана за 

развитие на социалните услуги в Община Крушари за 2019г. и 
приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 
за 2021г. 

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 10  гласа  “за”,   0 “против”   и   3 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

№  7 / 80 На основание чл. 21 ал. т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 36б ал.4 от Правилника 
за прилагане  на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Крушари 

 

1. Приема отчета за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги 
в Община Крушари за 2019 година. 

2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията 
на Община Крушари за 2021 година. 

 

 

  

№  8 / 81 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.8, ал.2 ЗОС, чл.11, ал.3 от Закона за 
нормативните актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК, Общинския съвет с.Крушари 
приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

  



 

 

собственост с изменения, както следва: 
 

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения: 

1. Алинея първа се изменя така: 

„ (1) Община Крушари владее и управлява безстопанствени имоти на 

територията си. По смисъла на Наредбата безстопанствен е този имот, чийто 

собственик е неизвестен или няма собственик, както и имот, който е напълно 

изоставен от собственика си или същият не полага грижи за неговата поддръжка 

до степен на увреждане на чужди права и интереси, който се руши и е опасен за 

съседни имоти или случайно преминаващи покрай него лица. За целта комисия, 

определена със заповед на кмета, съставя протокол за наличието на 

безстопанствения имот и за неговото състояние.“  

2. В алинея 4 се правят следните допълнения: След текста „ констативен 

протокол“ се добавя „от комисията, назначена със заповед на кмета на община 

Крушари“. 

3. Създава се нова алинея 5 със следния текст: 

„ (5) След влизане в сила на решението на общинския съвет по ал. 4 се 

съставя акт за общинска собственост съгласно ЗОС.“ 

§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения: 

1.В алинея три се правят следните изменения: Текста „специалистите от 

дирекция РРХД и АПИОФБ“ се заменя с текста „становище от директор на 

дирекция РРХД.“ 

§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения: 

1.В алинея първа се правят следните изменения.  

1.1.В изречение първо думата „шеста“ се заменя със „седма“.  



 

 

1.2.В изречение второ „чл. 12“ се заменя с „чл. 13, ал. 5“ 

2. Алинея трета се отменя. 

§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения: 

1.В алинея втора текстът „наемните отношения по тази Наредба « се заменя 

с „на договора“. 

§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения: 

1.Точка трета се отменя. 

§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Алинея първа се изменя така: 

„ (1) Без търг или конкурс, безвъзмездно могат да се предоставят свободни 

нежилищни имоти – частна общинска собственост на  общинските ръководства на 

политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите 

партии, за осъществяване на дейността им.“ 

2. Алинея втора се изменя така: 

„ (2) Бъзвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни имоти – частна 

общинска собственост се извършва след подаване на искане от политическата 

партия до кмета на Общината, комплектовано със следните документи- копие от 

съдебна регистрация, декларация, че общинската структура на партията не 

притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди, конкретно 

пълномощно, в случаите на упълномощаване, доказателства за изпълнение на 

разпоредбата на чл. 31, ал. 2 и ал. 3 и сл. Закона за политическите партии.“ 

3. Алинея трета се изменя така: 

„ (3) Въз основа на искането и при наличие на подходящи свободни 

нежилищни имоти, кметът на Общината издава настанителна заповед и сключва 



 

 

договор за предоставяне на съответния имот.“ 

4. Алинея четвърта се изменя така: 

„ (4) Срокът на договорите за предоставяне на имоти на политическите 

партии не може да бъде по- дълъг от 10 ( десет) години.“ 

5. Алинея пета се изменя така: 

„ (5) Политическите партии нямат право да отдават под наем или предоставят 

имота по ал. 1 на трети лица. При констатирани нарушения на чл. 32, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за политическите партии и при хипотезата на чл. 15а, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост договорните отношения се прекратяват със заповед на 

кмета на Общината. „ 

6. Алинея шеста се отменя. 

§ 7. Чл. 27 се изменя така: 

„Чл.27.(1) Без търг или конкурс, могат да се отдават под наем свободни 

нежилищни имоти – частна общинска собственост на общинските ръководства на 

синдикалните организации за осъществяване на административната им дейност. 

(2) Отдаването под наем по ал.1 се извършва чрез искане до кмета на 

Общината, комплектована със следните документи- копие от регистрация, 

декларация, че общинската синдикална организацията не притежава друго 

помещение за задоволяване на същите нужди, пълномощно, в случаите на 

упълномощаване. 

(3) Въз основа на искането и при наличие на подходящи свободни нежилищни 

имоти, кметът на Общината издава настанителна заповед и сключва договор за 

наем.  

(4) Общинската синдикална организация няма право да отдават под наем или 

предоставя имота по ал. 1 на трети лица. При констатирани нарушения 



 

 

договорните отношения се прекратяват със заповед на кмета на Общината.“ 

§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения: 

1. Алинея втора и четвърта се отменят. 

§ 9. Чл. 29 се отменя. 

§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения: 

1.В алинея първа изречение последно се отменя. 

§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения: 

1. В алинея първа точка едно се изменя така: 

„1. поради неплащане на една наемна цена„ 

2. Алинея четвърта се изменя така: 

„ (4) Наемните правоотношения по чл. 23, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Наредбата се 

прекратяват с мотивирана заповед на кмета на община Крушари. Срокът за 

освобождаване на имота не може да бъде по-дълъг от един месец. „ 

3. Алинея шеста се отменя. 

§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения: 

 1. Алинея втора се изменя така: 

„ (2) Негодните вещи, чийто ремонт е икономически неизгоден за Общината, 

се бракуват със заповед на кмета на Общината въз основа на експертно 

становище, изготвено от лицензиран оценител.“  

2. Алинея трета се изменя така: 

„ (3) Бракуваните вещи се унищожават, предават се на изкупвателна 



 

 

организация или се продават по цени , определени от лицензираното вещо лице- 

оценител по ал. 2.“ 

§ 13. В чл. 41 се правят следните изменения: 

1. В точка четвърта след текста „Разходите по“ се добавя „ чл. 43, ал.4 

от Наредбата“     

§ 14. В чл. 43 се правят следните изменения: 

1.Алинея четвърта се изменя така: 

„ (4) Стойността на разходите, направени от Общината, за финализиране на 

разпоредителната сделка, доказани с финансови документи, се заплащат по 

сметка на Общината от физическото или юридическо лице, с което се сключва 

разпоредителната сделка.“ 

§ 15. Създава се нов чл. 53а със следния текст: 

„Чл. 53а. (1) Не може да се извършва замяна на имот - частна общинска 

собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или 

на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж - 

собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, 

посочени в закона.  

(2) Замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху 

имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право 

на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на други лица, 

може да се извършва: 

1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 

2. между общината и друга община или между общината и държавата; 

3. в други случаи - при условия и по ред, определени в закон. 



 

 

(3) В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за 

замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. 

Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и 

заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В 

предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При 

постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в 

общинския съвет. 

(4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки 

имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се 

посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за 

замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на 

общината, района, кметството или населеното място по местонахождението на 

общинския имот.  

 (5) Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на 

замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на 

обжалване. 

(6) Не се допускат замени: 

1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или 

други тежести, отдадени са под наем или под аренда;  

2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно 

строителство, срещу нежилищни имоти; 

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно 

основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху 

общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни 

имуществени спорове; 

4. в други случаи, определени в закон или в наредбата.  



 

 

(8) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с 

мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението 

на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за 

замяна. “ 

§ 16. В чл. 75 се правят следните изменения: 

1.В алинея втора текстът „и размер на годишната наемна цена на единица 

площ“ се отменя. 

§ 17. В чл. 76 се правят следните изменения: 

1.В алинея първа текстът «с изключение на мерите и пасищата» се отменя. 

§ 18. В чл. 77 се правят следните изменения: 

1.Създават се нови алинеи 3, 4 и 5 със следния текст: 

« (3)  Заинтересованите лица подават заявление по образец. 

(4)  Общинска администрация извършва служебна проверка за наличие или 

липса на задължения към община Крушари на заинтересованото лице. 

(5)  Кметът на общината подписва договор за наем, по цени определени в 

чл.78, ал. 1 от Наредбата.» 

§ 19. Чл. 78 се изменя така: 

« Чл. 78. (1). Началната тръжна/ конкурсна цена за провеждане на търгове и 

конкурси за отдаване под наем или аренда на земи от ОПФ се определя с решение 

на общински съвет. Началната тръжна/конкурсна цена е равна на размера на 

определената със заповед на министъра на земеделието, храните и горите 

начална тръжна цена за едногодишни полски култури и многогодишни фуражни 

култури, както и за създаване и отглеждане на трайни насаждения или отглеждане 

на съществуващи трайни насаждения за лева на декар за съответната стопанска 

година.  



 

 

(2) Свободни общински парцели, намиращи се в територията на населените 

места, се отдават под наем чрез търг или конкурс  по предложение на кмета на 

общината след решение на общинския съвет.Началната тръжна цена за 

отдаването им под наем се определя с решение на общинския съвет и е равна на 

определената от независим оценител цена.» 

§ 20. В чл. 79 се правят следните изменения: 

1.Създават се нови алинеи със следния текст: 

« (2)  Заинтересованите лица подават заявление по образец. 

(3)  Общинска администрация извършва служебна проверка за наличие или 

липса на задължения към община Крушари на заинтересованото лице. 

(4)  Кметът на общината подписва договор за наем, по цени определени в чл. 

78, ал. 1 от Наредбата. 

(5)  В случай, че за имот по чл. 79, ал. 1 от Наредбата има подадено повече 

от едно заявление, същият се отдава под наем чрез провеждане на търг с явно 

наддаване по реда на глава «Седма» от Наредбата и с начална тръжна цена по 

чл. 78, ал. 1 от Наредбата.» 

§ 21.Чл. 80 се отменя. 

§ 22.Чл. 81 се отменя. 

§ 23. Чл. 82 се изменя така: 

„ Не се сключват договори за наем за имоти по чл. 79, ал. 1 с лица, които 
имат задължения към общината или чиито договори са прекратени по реда на чл. 
15 от ЗОС.“ 

§ 24. Чл. 83 отменя. 

§ 25.Чл. 84 се отменя. 



 

 

§ 26. Чл. 85 се отменя. 

§ 27. Чл. 86 се отменя. 

§ 28. В чл. 90 се правят следните изменения: 

1.Алинея първа, втора, трета, четвърта и пета се отменят. 

§ 29. В чл. 97 се правят следните изменения:  

1. след думите «частна общинска собственост» се добавя текста »както и  

предоставянето под наем на имоти– публична общинска собственост» и след 

израза «се извършва» се добавя « след решение на Общинския съвет». 

§ 30. Чл. 98 се отменя 

§ 31. В чл. 99 се правят следните изменения. 

1.В алинея втора думите «и възнаграждението им» се заличава. 

2. Създава се нова алинея шеста: 

«(6) Комисията се назначава след изтичане на срока за закупуване на 

тръжната документация.» 

3. Създава се нова алинея седма:  

«(7) Член на тръжните и конкурсните комисии не може да бъде лице, което е 

свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в търга или с членове 

на неговите управителни или контролни органи, за което представя декларация на 

кмета на община Крушари, което има материален интерес от резултата и леци, 

което има частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ.“ 

3. Създава се нова алинея осма: 

«(8) В случай че отсъстват повече от половината членове на комисията или 

отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервните 

членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.» 



 

 

§ 32. Чл. 100 се изменя така: 

«Чл. 100. Преди провеждането на търга, съответно преди отварянето на 

офертите при продажба чрез конкурс, но след получаване на офертите на 

кандидатите, членовете на комисията попълват декларация за липса или наличие 

на обстоятелствата по чл. 99, ал. 7 от Наредбата, както и за неразгласяване на 

информация за кандидатите и техните ценови предложения за участие в търг или 

конкурс.» 

§ 33. Чл. 101 се изменя така: 

« Чл.101. Подадените предложения за участие в търга или конкурса, ведно с 

документацията от провеждането му, се съхраняват от мл. експерт «Общинска 

собственост.» 

§ 34. В чл. 102 се изменя така: 

1.В алинея две се правят следните изменения: 

1.1.В точка три се заличава думата «годишна» 

1.2. Точка четири се изменя така: 

«4.срока за подаване на предложенията- 16:00 часа на деня, предхождащ 

деня на провеждане на търга/ конкурса;» 

2.Алинея трета се изменя така:  

«(3) Обява, съдържаща описание на имота, начална тръжна цена, дата, 

място и час на провеждане на търга, размера на депозитната вноска, цената на 

тръжната документация, срок и място за закупуване на тръжната документация, 

се публикува поне в един й същи ден в един регионален ежедневник, на интернет 

страницата на общината и на информационното табло.“ 

3. Създава се нова алинея пета: 



 

 

« (5) Търговете и конкурсите за продажба/наем се провеждат не по-рано от 15 

/петнадесет/ дни от деня, следващ деня на публикуване на обявата за провеждане 

на търга/ конкурса.» 

§ 35. Чл. 103 се изменя така: 

« Чл.103. (1) За участие в търга или конкурса кандидатите представят 
оферта, съдържаща следните документи: 

1.квитанция за закупена тръжна или конкурсна документация (оригинал); 

2.платежен документ за внесен депозит за участие в търга или конкурса 
(оригинал) приложен за всеки имот, за който се подава офертата отделно; 

3.нотариално заверено пълномощно за представителство (заверено копие от 
кандидатата), в случаите на упълномощаване;  

4.декларация за извършен оглед на обекта – по образец; 

5.декларация за запознаване и приемане на условията на тръжната или 
конкурсната документация– по образец; 

6. удостоверение от Агенцията по вписванията за обстоятелствата по чл.110, 
ал.3, т. 3 и 4 от Наредбата-оригинал или заверено копие; 

7. декларация по чл. 110, ал. 3, т. 5 от Наредбата;  

8.подписан и подпечатан проект на договор; 

9. предложение за цена на имота при провеждане на търг с тайно наддаване 
или конкурс, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, приложен за всеки 
имот, за който се подава офертата отделно. 

(2) В образеца на предложената цена кандидатът вписва наименованието на 
обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или 



 

 

името на упълномощеното лице. Предлаганата цена след попълването й се 
поставя в непрозрачен плик, който се надписва « Предлагана цена за имот № 
…….. землище с. …………….» запечатва се  и се поставя  в общия плик на 
офертата.  

(3) В плика на офертата, освен запечатания плик с предлаганата цена , се 
поставят и всички останали документи по чл.103 от Наредбата.                 

(4) Върху плика се отбелязват името на участника, наименованието и 
местонахождението на обекта на продажба или наем. „   

§ 36. В чл. 104 се правят следните изменения:       

1. В алинея първа думата «предложенията» се заменя с «офертите»;   

2. Алинеи втора, трета и четвърта се отменят; 

3. Създава се нова алинея пета:  

« (5) Деловодителят представят пред комисията постъпилите оферти в деня, 

преди часа, определен за провеждане на търга. «          

§ 37. В чл. 105 се правят следните изменения: 

1.Алинея първа се изменя така: 

« (2) Когато има подадени повече от две оферти за даден имот, търгът с тайно 

наддаване се провежда в случай, че са се явили всички участници или 

упълномощени от тях лица, подали оферти за имота. Когато на търга с тайно 

наддаване има неявили се участници, подали оферта за определен имот, търгът се 

отлага с 1 час и ако след изтичането на този срок същите не се яват търгът за 

конкретния имот се провежда между явилите се участници, а офертите на неявилите 

се участници не се отварят и участникът се отстранява от търга. Когато явилият се 

участник за имота е един се обявява за спечелил по предложената от него цена, 

която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.» 



 

 

§ 38. В чл. 106 алинея първа и втора се отменят. 

§ 39. В чл. 107 се правят следните изменения: 

1. В алинея втора  думата  «предложенията» се заменя с «офертите». 

2. В алинея трета думата «предложение» се заменя с израза 

«предложена цена». 

3. В алинея четири изразът «едно предложение» се заменя с «една 

предлагана цена». 

§ 40. Чл. 108 се изменя така: 

1.В алинея първа изразът «лична карта» се заличава. 

§ 41. В чл. 110 се правят следните изменения: 

1. Алинея втора се изменя така: 

„ (2)Право на участие в търга или конкурса имат кандидатите, които: 

1. нямат парични задължения към община Крушари; 

2. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в 

несъстоятелност; 

3. не се намират в ликвидация; 

4. нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не 

отговаря на изискването по т.1.“ 

2. В алинея трета след думите „се удостоверяват“ се добавя „с документ, 

издаден от Агенция по вписванията“ 

3.Създава се нова алинея четвърта: 



 

 

«(4) Не се допускат до участие в търга кандидати: 

1. чиито оферти са подадени след срока, определен в тръжната 

документация; 

2. чиито оферти са подадени в незапечатан и прозрачен плик; 

3. чиито оферти не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

4. чиито оферти не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

5. чиито оферти не съдържат който и да е от документите, изискващи се по 

чл. 103 от Наредбата; 

6. които не са изпълнили условията в тръжната документация; 

7. които не отговарят на условията на чл. 110 от Наредбата.» 

§ 42. В член 117 се правят следните изменения: 

1.В алинея втора се създава нова точка седем: 

«7. не отговарят на условията на чл. 110, ал. 2 от Наредбата.» 

§ 43. В член 125 се създава нова точка осем: 

«8. не отговарят на условията на чл. 110, ал. 2 от Наредбата.» 

§ 44. В член 129 се правят следните изменения: 

1.В алинея Първа, точка две изразът « 30 хил. лева» се изменя на «20 хиляди 

лева». 

 § 45. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.  

                   Поименно гласуване 



 

 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  въздържал се                                                                                 
6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  въздържал се                                                                           
11.Иван Йорданов                     -  против                                                                
12.Радослав  Йорданов            -  против                                                                                   

ОТНОСНО: 2. Докладна записка относно приемане на отчет за касово 
изпълнение на бюджета на Община Крушари за 2019 година. 

                        Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

№  8 / 82 На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.52, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крушари, 
Общински  съвет с. Крушари  приема отчета за касовото изпълнение на бюджета 
на Община Крушари  за бюджетната 2019 година. 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                         -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова               -  за                                                                                  

  



 

 

6. Нурхаят  Изет                         -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                            -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                -  за                                                                   
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                                
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                                                  

ОТНОСНО:3.Докладна записка относно приемане на годишен отчет за 
състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 
31.12.2019 година. 

                      Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

 

№  8 / 83 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.3 от Закона за 
общински дълг, Общински съвет с. Крушари приема годишния отчет за 
състоянието на общинския дълг за 2019 година с нула лева. 
 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              

  



 

 

12.Радослав  Йорданов             -  за 

                                                               

ОТНОСНО: 4. Докладна записка относно приемане на Програма за 
намаляване на риска от бедствия в Община Крушари. 

 

                       Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 11  гласа  “за”,   1 “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

№  8 /84 1.На основание чл. 21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.6д и чл. 65б т.1 от Закона за защита при 
бедствия, Общински съвет с. Крушари приема Програма за намаляване на риска 
от бедствия в Община Крушари. 
 

2.Общинският съвет възлага на Кмета на общината да извърши 
последващите действия, съгласно нормативната уредба. 
 

ОТНОСНО: 5. Информация за състоянието на административното 
обслужване в Община Крушари за 2019 година. 

                                                                    
                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

 

  

№  8/ 85 На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за състоянието на административното 
обслужване в Община Крушари за 2019 година. 
 
ОТНОСНО: 6. Предложение относно учредяване на право на ползване върху 

лек автомобил Мерцедес Вито с рег.№ ТХ 3121 АР в полза на 

  



 

 

Областна дирекция на МВР – Добрич.   

                       Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

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

№  8 / 86 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.9 от Наредба № 8 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост, Общински съвет с.Крушари учредява безвъзмездно право на 
ползване върху лек автомобил МЕРЦЕДЕС ВИТО, цвят: СИН, шаси: 
WDF63970513847975,  ДИЗЕЛ с рег. № ТХ 3121 AP, частна общинска собственост, 
в полза на Областна дирекция на МВР – Добрич, Булстат 129009965 със седалище 
и адрес на управление гр.Добрич, ул. “ Максим Горки“ № 12 за изпълнение на 
функционалните задължения на служителите от Участък Полиция–Крушари при 
Второ РУ-Добрич. 

 

 2.Срокът на правото на ползване е 5 (пет) години. 
 

3.Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите законови действия. 
 

4.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет с.Крушари допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

Мотиви: 
Лошото техническо състояние на ползвания към момента автомобил от 

служителите на МВР поставя в опасност както техния живот, така и този всички  
участници в движението. Това води до невъзможност служителите на МВР да 
изпълняват служебните си задължения спокойно и безпрепятствено. 
Предварителното изпълнение на акта е свързано с осигуряване живота и здравето 
както на служителите на МВР, така и на гражданите, със защита на особено важни 
обществени интереси и опасност, че при закъснение от изпълнение на 
административния акт би могла да настъпи трудно поправима вреда. 

 
                   Поименно гласуване 

  



 

 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  за 

 

ОТНОСНО: 7. Докладна записка относно кандидатстване на Община Крушари 
по процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН  
BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел-Крушари", Подмярка 19.7.6 
„Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство в територията„ към 
стратегията за водено от общностите местно развитие 
(СВОМР). 

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

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

№  8 / 87 1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   Общински съвет с.Крушари  
дава съгласие Община Крушари да кандидатства по процедура за подбор на 
проектни предложения в ИСУН  BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел - Крушари" 
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство в територията„ с  проект „ФЕСТИВАЛ 
„ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“. 
  

2.Общински съвет с.Крушари декларира, че Проект „ФЕСТИВАЛ 
„ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“ съответства с приоритетите на Общински план за 
развитие за периода 2014-2020 г., както следва : 

РРХД Изпълнено 



 

 

 

Стратегическа цел 2:  „Създаване на поминък на територията“ 
Приоритет 4: „Социално приобщаване и намаляване на бедността 
(приобщаващ растеж)“ 
Специфична цел 3: Оптимизиране на предоставяните обществени 

услуги“  
Мярка 1 „Развитие на културата“ : 
- Дейности по опазване, експониране, социализиране и 

популяризиране на културно-историческото наследство; 
- Обогатяване на културния календар чрез утвърждаване на 

културните събития и фестивали в общината и подпомагане 
организирането на нови. 

 

ОТНОСНО: 8.Докладна записка относно отказ за одобряване на проект за 
изменение на Подробен устройствен план - план за регулация 
(ПУП-ПР) на УПИ І и УПИ ІІ в кв.25 и УПИ № І в кв.25а, и проект 
на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) 
на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор на 
с.Александрия, община Крушари, област Добрич.  

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 11  гласа  “за”,   0 “против”   и  1  “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 

№  8 / 88 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА; чл.131, ал.2, т.4 и т.5 от ЗУТ; чл.2, 
ал.1, т.2, във вр. чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; §7 т.4, пр.2 от ПЗР на ЗМСМ, Общински 
съвет - Крушари: 

1.Отказва да одобри изменението на подробен устройствен план-план за 
регулация (ПУП-ПР) на УПИ І и УПИ ІІ в кв.25 и УПИ № І в кв.25а, както и проект на 
подробен устройствен план–план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани 
УПИ в кв.25, Стопански двор на с.Александрия, община Крушари, област Добрич 
по предложение с вх.№ОбС-21-59/01.05.2019г. на Добри Стефанов-кмет на 
община Крушари в мандат 2015-2019г.  

 

2.  Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
 

Мотиви: 

  



 

 

Касае се за изменение на ПУП-ПР и за ПУП-ПЗ, с който реално се заличава 
улица – публична общинска собственост. Така предложеният проект за изменение 
на ПУП-ПР и за ПУП-ПЗ е в нарушение на разпоредбите на ЗОС и е 
нецелесъобразен. Наличието на приложена улична регулация съгласно Заповед  
№ 57/02.09.1994г. води до извод, че обслужващата улица от ОК112-ОК-113-ОК-114 
по действащия ПУП представлява публична общинска собственост по аргумент от 
чл.2, ал.1, т.2, във вр. чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, във вр. §7, т.4, пр.2 от ПЗР на ЗМСМА 
и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от ЗОС не може да се отчуждава и 
прехвърля в полза на трети лица освен, ако не бъде обявена за частна общинска 
собственост по реда на чл.6 от ЗОС. 

Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да 
имат предназначението по чл. 3, ал. 2 и ал.3 от ЗОС, се обявяват от общинския 
съвет за частна общинска собственост. В случая от жалбата на Мирослав Тодоров 
Марков е видно, че имотът не е загубил предназначението си и отмяната или 
продажбата на улицата ще възпрепятстват ползването на неговия имот.  

 Със заличаването на улицата и присъединяването й към новообразуваните 
УПИ на практика се извършва придаване по регулация по силата на плана, което е 
недопустимо с оглед на забраната за разпоредителни действия с имоти публична 
собственост, независимо от взетото за това решение на ОбС–Крушари за 
допускане за изработване на ПУП - ПРЗ.            

Като имот публична общинска собственост всеки собственик на съседен на 
процесния имот е заинтересована страна на основание чл.131, ал. 2, т.4 от ЗУТ, 
тъй като с проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда промяна 
предназначение на съседни имоти, поради факта че се въвеждат ограничения в 
режима на ползване на неговия имот, а именно с предвиденото изменение се 
засяга и големината на лицето на имота му към улица, която ще бъде стеснена от 
новопредвидената задънена улица. 

Следователно не е на лице изискването по чл.134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, а 
именно да има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, 
както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. 

 

ОТНОСНО: 9. Докладна записка относно включване  на изнесена група с. 
Телериг в Списъка на защитените  детски  градини  като 
защитена  част  от  Детска  градина   с. Крушари, общ. Крушари. 

 

                        Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 



 

 

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

 

№  8 / 89 На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23  от  ЗМСМА  във  връзка с  чл.1, ал. 1, ал. 2 
, ал. 3 и чл. 5, ал. 1  от  Постановление  №121  от  23.06.2017г.  за  приемане  на  
критерии  за  определяне  на  защитените  детски  градини  и  защитените  
училища  и на условия  и  ред  за  тяхното  допълнително  финансиране, Общински  
съвет              с. Крушари предлага на Министерството на образованието,  
изнесена група с. Телериг  към  Детска  градина с. Крушари, община Крушари, 
област Добрич,  да  бъде  включена в Списъка  на  защитените детски градини, 
като  защитена  част  от  Детска  градина  с.Крушари  за  учебната   2020/2021г. 

                    
ОТНОСНО: 10.Информация относно дейността на пенсионерските клубове в 

Община Крушари за 2019 година.  
      
                       Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината  

 

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

 

РРХД Изпълнено 

№  8 / 90 На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията относно  дейността на пенсионерските клубове в 
Община Крушари за 2019 година.  

 

ОТНОСНО: 11. Докладна записка относно информация за дейността на 
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с. 
Крушари за 2019 година. 

 

                         Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината  
 

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

РРХД Изпълнено 



 

 

№  8 / 90 На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г., Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за дейността на Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост  с. Крушари за 2019 година 

  

    

    

    

    

    

    

 


