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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  05.04.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на промяна на 
капиталовата програма по бюджет 2019 година. 

 
                      
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.6 , чл. 52  

и чл. 27 ал. 4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл. 124 ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси, с поименно гласуване, 
общ брой гласували 11, от тях с 11  гласа  “за”,   0  “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
 
                    РЕШЕНИЕ           №  5 / 39 
 

1.Общински съвет с.Крушари  одобрява промяната на капиталовата   програма за 
2019 година от преходния остатък  за 2018г., а именно:  

Наименование на обекта (по 
Решение № 

Ново наименование   Преходен 
остатък от 
2018г 
капиталови 
разходи        

Преходен 
остатък от 
2018г 
капиталови 
разходи        

§ 5100 Основни ремонти       било         става 

Изработване на парцеларен 
план, проектиране на обект 
„Изграждане на водопровод 
с.Лозенец –с.Северци” и 
осъществяване на авторски 
надзор 

Подмяна на 
довеждащи 
водопроводи към 
с.Лозенец и с.Северци 

 

            3000 3000 

„Проектиране във фаза 
„Технически проект” и 
последващо осъществяване на 
авторски надзор на обект 
„Преустройство на открит двор 
за промяна в предназначението 
му във физкултурно-музикален 
салон в Детска градина 
Крушари, находящ се в УПИ І – 
491 кв.39”. 

„Проектиране във 
фаза „Технически 
проект” и последващо 
осъществяване на 
авторски надзор на 
обект „Пристройка към 
детска градина за 
физкултурно-
музикален салон в 
Детска градина 
Крушари, находящ се 
в УПИ І – 491 кв.39”. 

7000 7000 

 

 

http://www.krushari.bg/


2.Общински съвет с.Крушари  възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите промени по бюджета за 2019 година по пълна бюджетна класификация. 

 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg     

 
                  

 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ  ПРОТОКОЛ   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  05.04.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на допълнение в Решение     

№ 4/30 по Протокол № 4 от проведено заседание на Общински 
съвет с. Крушари на  29.03.2019 година.                                                                                 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.8 и               
чл. 27 ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
75 ал.1 и чл. 76 ал.1 от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване, общ 
брой гласували  11, от тях с 10  гласа  “за”,  0  “против”   и  1 “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 
 

                       РЕШЕНИЕ           №  5 / 40   
 

І. Общински съвет с.Крушари  приема следното допълнение в Решение № 4/30 по 
Протокол № 4 от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари на  29.03.2019 
година: 
 

1.В Приложение 1 към решението в таблицата на с.Северняк се добавя точка 3  
 

с. Северняк          

№ 
Имот 
№ ППлощ  

Начин на 
тр.ползване Категория АОС №/дата 

Цена 
лв/дка Депозит НТЦ 

3 035005 20.573 нива III 2409/13.07.2017г. 30.00 185.16 
 
617.19 

 
ІІ. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 

необходимите законови действия. 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  05.04.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
    
                                     
          ОТНОСНО: Предложение относно даване на съгласие за разрешение за 

изработване на проект за подробен устройствен план- план за 
застрояване за ПИ №40097.29.52 и ПИ №40097.29.53 по КК на с. 

Крушари.  
                                                                                                                   
                                 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.11 и         
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка 
с чл. 124а ал.2 от Закона за устройство на територията,  общ брой гласували  11, от тях с 
10  гласа  “за”, 1 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  5 / 41 
 

 1.Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се изготви проект на подробен 
устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №40097.29.52 и ПИ №40097.29.53 
по КК на с. Крушари в съответствие с приложената скица-предложение и установените с 
нея устройствени показатели.  

 
2.Общинският съвет  възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.  

 
 

 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  05.04.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
          ОТНОСНО: Предложение относно разрешаване изработването на подробен 

устройствен план-парцеларен план за довеждащи водопроводи 
към с. Лозенец и  с. Северци, община Крушари.  

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.11 и чл.27  
ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.131 ал.1, чл. 
124а ал.1 и чл. 124б ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
11, от тях с 11  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет при 

 

       РЕШЕНИЕ           №  5 / 42 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие за провеждане трасета на 
довеждащи водопроводи със съответния сервитут през ПИ №000112, ПИ №000168, ПИ 
№000129, ПИ №000128, ПИ №000134, ПИ №000135, ПИ №000139, ПИ №000138, ПИ 
№000143, ПИ №000115, ПИ №000051, ПИ №000144, ПИ №000147, ПИ №000055, ПИ 
№000117, ПИ №019171, ПИ №019176, ПИ №019170 и ПИ №000050 в землището на с. 
Лозенец; ПИ №000082, ПИ №000040, ПИ №000085, ПИ №000043 и ПИ №000086 в 
землището на с. Северци, община Крушари. 

 

            2.Общински съвет с. Крушари  одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ и разрешава 
изработването на ПУП-ПП за трасета на довеждащи водопроводи през ПИ № 000112, ПИ 
№000168, ПИ №000129, ПИ №000128, ПИ №000134, ПИ №000135, ПИ №000139, ПИ 
№000138, ПИ №000143, ПИ №000115, ПИ №000051, ПИ №000144, ПИ №000147, ПИ 
№000055, ПИ №000117, ПИ №019171, ПИ №019168, ПИ №019176, ПИ №019170 и ПИ 
№000050 в землището на с. Лозенец; ПИ №000082, ПИ №005024, ПИ №000040, ПИ 
№000085, ПИ №000043 и ПИ №000086 в землището на с. Северци, община Крушари. 
 

  3. Общинският съвет възлага  на кмета последващи по ЗУТ действия 
 

 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  05.04.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

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

   
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23, ал. 2   

и чл. 27 ал.3 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, общ брой 
гласували 11, от тях с 11 гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали се”,  Общинският съвет 
прие 
                                             РЕШЕНИЕ           №  5 / 43 
 

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. 9 се прави следното изменение: 
1. Ал. 1 се изменя така: 
(1) Социалното предприятие използва своята печалба на първо място, тоест 

минимум 51 % от нея, за постигането на основната си цел, като всички приходи, 
реализирани от ОСП, се внасят в приход на бюджета на Общината по партидата на 
Социалното предприятие. 

§2.В чл. 13, ал. 2 се прави следното изменение: 
1.В ал. 2 , изречение Трето думите: „ счетоводителя на ОСП“ се заменят с "младши 

счетоводител на ОСП". 
2.В Приложение № 1 към Правилника длъжността „ счетоводител“ се заменя с „ 

младши счетоводител“. 
§3. В преходните и заключителните разпоредби се прави следното допълнение: 
I.Създава нов § 4 със следния текст: 
§ 4. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на 

Общинско предприятие „Помощ в дома и градината“ е приет с Решение №…………… по 
Протокол №  ….. /…………...2019 г. от Общински съвет Крушари“. 

II.На основание чл.60, ал.1 АПК Общински съвет-Крушари допуска предварително 
изпълнение на акта. 
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Мотиви: 
 

Съгласно указанията на Управляващия орган променените разпоредби от 
Правилника следва да бъдат факт до 12.04.2019г. с оглед одобряване на финасовата 
рамка и междинния доклад по Проекта. Дадените от УО процесуални срокове за 
изготвяне, публикуване и приемане на промените в Правилника са изключително кратки и 
несъобразени с нормативните срокове по ЗНА и АПК Именно с оглед защита на особено 
важни държавни и общински интереси, свързани с реализацията на Проекта, се налага 
предварително изпълнение на административния акт, тъй като закъснението по 
изпълнението му след определената от УО дата би довело до значителна вреда за 
Общината предвид факта, че Проектът вече е в действие. 
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            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  05.04.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    

  ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на общински съветник за 
член на Съвета на Общинско социално предприятие „Помощ в 
дома и градината“  Крушари.  

   

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

чл.27 ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл. 13 ал.2 изречение последно от Правилника за изменение и допълнение на 
Пряавилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Помощ 
в дома и градината“ Крушари, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа „за”,  0 „против”  и 
0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  5 / 44 
 

1.Общински съвет с. Крушари избира  на основание чл.21 ал.1 т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 13 ал.2, изречение 
последно от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“ Крушари за 
член на Съвета на Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“ 
Крушари  общинския съветник Васко Балчев Балчев. 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
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