
 

                                                                     
                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г.                         
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишен план за  

работата на Общински съвет с. Крушари за 2022 година. 
                             

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

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  13 / 122 
 
 

На основание чл. 56 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински  съвет с. Крушари  приема  Годишен план за работата на  
Общински съвет  с. Крушари  за  2022 година. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
       ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Календарен график за 

провеждане заседания на Общински съвет с.Крушари и 
постоянните комисии през 2022 година.      

 
 
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

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

 
                                              РЕШЕНИЕ  № 13 / 123 
 
 

На основание чл. 56 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация: 
 

1. Общински  съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане  
заседанията  на Общинския съвет  през 2022 година, съгласно Приложение  № 1. 

 

2. Общински  съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане  
заседанията на постоянните комисии  през 2022 година, съгласно Приложение  № 2. 
 

 
 

 

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

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 
                                                                     
                          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   №  13 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

ОТНОСНО: 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. 

 
                  
  След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

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

 
                                             РЕШЕНИЕ  № 11 / 124 
 

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

§1. В член 23 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В алинея 1 изразът „ заплаща месечна такса в размер на 30 лв.“ се заменя с 

изразът „заплаща месечна такса в размер на 40 лв.“ 
2. В алинея 2 изразът „с дневен уклад на 1,20 лв. за храноден“ се заменя с 

изразът „със среднодневен уклад от 1,70 лв. за храноден“. 
 

§ 2. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В точка 23 изразът „ползване на почивна база - 40лв. за стая на ден“ се 

заменят с израза „ползване на почивна база - 60лв. за стая на ден“; 
2. В точка 32 изразът „услуга с багер - 50 лв./час“ се заменя с „услуга с багер - 

70 лв./час. 
 

 §3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2022г. 
 
 

Поименно гласуване 

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

 

http://www.krushari.bg/


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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   

ОТНОСНО:Докладна записка относно приемане на План-сметка за 
дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, 
обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и чистотата на тeриториите за обществено 
ползване  и определяна размер на такса битови отпадъци за 
2022 година.  

 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 11 гласа “за”, 0  “против”  и  1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  № 13 /125 
        

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.6, ал.1, буква „а , чл. 62 и чл. 66 ал. 3 т.2 
от Закона за местните данъци и такси и чл. 14 от Наредба №11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Крушари, Общински съвет с. Крушари  определя такса за твърди битови отпадъци за 
2022 г. за селата Абрит, Александрия, Бистрещ Габер, Ефрейтор Бакалово, Загорци, 
Земенци, Зимница, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, 
Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Капитан Димитрово и Телериг, както 
следва : 

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

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

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

промила. 
2. За нежилищни имоти ТБО в размер на 5 промила върху данъчната 

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

промила. 
II. Общински съвет с.Крушари одобрява План-сметката на разходите за 

услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците, поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места в Община Крушари за 2022 г. в общ размер на 120 325 
лв. в това число: 
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ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2022 г.  

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

 

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

30 705 лв. 

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

29 325 лв. 

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

60 295 лв. 

  
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2022 г. 
 

 
120 325 лв. 

 

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.Васко  Балчев                          -  за                                                                            
10.Борислав Балчев                  -  за                                                           
11.Радослав  Йорданов             -  за                                                                  
12.Живко  Чобанов                     -  въздържал се 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                       

 ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
за 2021 година. 

 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 12, от тях с 12 гласа  “за”,  0  “против”  и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  № 13 / 126 
       

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6, ал.2, т. 2 от Наредба №8, Общински 
съвет с.Крушари  приема следното изменение и допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година: 

 

1.В Раздел I, точка 2.Имоти, които Община Крушари ще обяви за продажба 
чрез публичен търг или конкурс се добавя нова точка, както следва:  

 

 по 
ред 

Описание на имота     АОС № Площ Данъчна 
оценка 

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

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

1044,80лв. 

 

2.В Раздел I се добавя точка 6: 
 

6.Продажба на имоти-енергийни обекти съгласно §4, ал.1 и ал.7 от ПЗР на 
Закона за енергетиката: 

 

 по 
ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

1 Трафопост „Метал“ с.Крушари -  
Сграда за енергопроизводство с 
идентификатор №40097.501.641.1 
със ЗП 119 кв.м. и правото на строеж 
върху застроената площ, построена 
в поземлен имот 40097.501.641 по КК 
и КР на с.Крушари  

2055/15.08.2014г. 119 м2  
 
 

10278,40лв. 
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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.Васко  Балчев                          -  за                                                                            
10.Борислав Балчев                   -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов             -  за                                                                   
12.Живко  Чобанов                     -  за 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

ОТНОСНО:Докладна записка относно  продажба на млекопункт с.  
Телериг, находящ се в УПИ IV „За битов комбинат“ в кв. 34 по 
плана на   с. Телериг. 

 
  
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

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

 
                                            РЕШЕНИЕ  № 13 / 127 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 Закона за общинската 
собственост и чл.43 ал.1 от Наредба №8, Общински съвет с. Крушари дава съгласие 
да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 
недвижим имот–частна общинска собственост, както следва: 

- Млекопункт с.Телериг със застроена площ от 31 (тридесет и един) кв.м. и 
56,94 (петдесет и шест цяло деветдесет и четири) кв.м. идеални части от дворното 
място, представляващ самостоятелен обект в двуетажна масивна сграда със 
застроена площ от 153 кв.м. и дворно място от 570 кв.м., находящи се в УПИ IV - „За 
битов комбинат“, кв.34 по плана на с.Телериг, актувани с акт за частна общинска 
собственост №1936/24.04.2013г. 

 

2. Приема пазарната оценка на имота от 8800,00 (осем хиляди и осемстотин) 
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 от  8800,00 
(осем хиляди и осемстотин) 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. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
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8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                            
10.Борислав Балчев                   -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов             -  за                                                                   
12.Живко  Чобанов                     -  за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                       

 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
                    

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     

ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно 
право на ползване на Читалищно настоятелство на Народно 
читалище „Асен Златаров-1962“ с. Лозенец върху 40.00 кв.м. 
от Битов комбинат  с. Лозенец. 

 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували  12, от тях с 12 гласа  “за”,  0  “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  № 13 /128 
        

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.3, 4 и 5 от Закона за общинската собственост, 
чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи–общинска собственост на ОбС с.Крушари и искане с 
вх.№К-07-6542/09.12.2021г. от ЧН на НЧ «Асен Златаров-1962» с.Лозенец, Общински 
съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година: 

 

1.В Раздел I се добавя точка 7: 
7.Имоти и вещи, които Община Крушари ще предостави за безвъзмездно 

ползване: 

 по 
ред 

Описание на имота АОС №/дата Площ кв.м. Данъчна 
оценка 

1 Урегулиран поземлен имот с 
площ 770 кв.м. и сграда със ЗП 
93 кв.м. – Битов комбинат 
с.Лозенец 

2400/04.05.2017г. 770 кв.м. – 
земя 
93,00 кв.м. 
- сграда 

1404,50 лв. 
 
1345,40 лв. 

 
II.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 

на ползване на Народно читалище «Асен Златаров-1962» с.Лозенец върху една стая 
със застроена площ от 40,00 кв.м., представляваща част от полумасивна сграда със 
застроена площ от 93,00 кв.м. с прилежащ терен от 770 кв.м. (Битов комбинат 
с.Лозенец), находящи се в УПИ XVII в кв.4 по плана на с.Лозенец, актувани с акт за 
частна общинска собственост №2400/04.05.2017г. за срок от 5 (пет) години, считано 
от влизане в сила на настоящото решение. 
 

III.Общински съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 
безвъзмездно  управление на имот–публична общинска собственост № ОС-09-
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2064/04.09.2017г., сключен между Община Крушари и Народно читалище «Асен 
Златаров-1962» с.Лозенец, считано от влизане в сила на настоящото решение. 

 

IV. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
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.Васко  Балчев                          -  за                                                                            
10.Борислав Балчев                   -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов             -  за                                                                 
12.Живко  Чобанов                     -  за 

 
 

 

 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 

 ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-
частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане през 2022 година.  

 
 

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

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 13 / 129 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
Общински  съвет с.Крушари дава съгласие да се застраховат недвижими имоти-
частна общинска собственост, включително срещу природни бедствия и 
земетресения през 2022 година, а именно: 

№ 
по 

ред   Населено място                Недвижим имот АОС № и дата 

1 Бистрец Здравен участък с.Бистрец 62/04.01.2000 

2 Бистрец Читалище с.Бистрец 61/04.01.2000 

3 Габер Читалище с.Габер (алф.тип) 64/07.01.2000 

4 Ефрейтор Бакалово Гараж с.Ефр.Бакалово 359/01.02.2006 

5 Ефрейтор Бакалово Клуб на пенсионера с.Ефр.Бакалово 52/12.05.1999 

6 Загорци Читалище с.Загорци 71/07.01.2000 

7 Капитан Димитрово Бивше училище с.Кап.Димитрово 2259/30.05.2016 

8 Коритен Битов комбинат с.Коритен 2428/14.05.2018 

9 Крушари 
Административна сграда с.Крушари 
/офиси,ЦСРИ/ 2568/08.06.2020 

10 Крушари Апартамент №2 с.Крушари 2066/19.08.2014 

    

11 Крушари Апартамент №6 с.Крушари 2067/19.08.2014 

12 Крушари Аптека с.Крушари 1995/28.10.2013 

13 Крушари 
Гараж с.Крушари (срещу Детската 
градина) 1784/18.09.2012 

14 Крушари Гаражи с.Крушари (до Поликлиниката) 1437/23.06.2011 

15 Крушари Общинска къща с.Крушари 2056/15.08.2014 

16 Крушари 
Сграда за търговия 40097.501.499.3.1-
68.00 м2 2638/08.12.2021 
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17 Крушари 
Сграда за търговия 40097.501.499.3.2-
103.00 м2 2639/08.12.2021 

18 Крушари 
Сграда за търговия 40097.501.499.3.3-
57.00 м2 2640/08.12.2021 

19 Лозенец Битов комбинат с.Лозенец 2400/04.05.2017 

20 Огняново Читалище, здравна и кметство с.Огняново 2525/13.08.2019 

21 Полковник Дяково Масивна сграда с.Полк.Дяково (поща) 48/01.06.1999 

22 Полковник Дяково Бивше училище /старо/ с.Полк.Дяково 2262/30.05.2016 

23 Полковник Дяково Бивше училище /ново/ с.Полк.Дяково 2421/13.04.2018 

24 Полковник Дяково 
Масивна сграда с.Полк.Дяково (бивш 
физкултурен салон) 2424/13.04.2018 

25 Северняк Общинска сграда с.Северняк (хлебопункт) 657/08.02.2007 

26 Северци Бившо кметство с.Северци 1082/27.09.2010 

27 Телериг Битов комбинат с.Телериг 1936/14.05.2013 

 
 2. Възлага на Кмета на община Крушари да извърши всички действия по 
изпълнение 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.Васко  Балчев                          -  за                                                                            
10.Борислав Балчев                   -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов              -  за                                                                   
12.Живко  Чобанов                      -  за 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 

  ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие  на Община 
Крушари да кандидатства пред  МТСП, проект "Красива 
България" кампания 2022 година с проект "Основен ремонт 
и монтаж на отоплителна инсталация в административна 
сграда, находяща се в ПИ № 40097.501.640.  

 
 

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 

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 13 / 130 
 

           1.На основание чл. 21,  ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари  дава  съгласие Община 
Крушари да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, 
Проект „Красива България” кампания 2022 г., с проект  „Основен ремонт и монтаж на 
отоплителна инсталация в административна сграда, находяща се в ПИ № 
40097.501.640“. 
 

2. Общински съвет с. Крушари определя собствено финансово участие на 

Община Крушари в проект „Основен ремонт и монтаж на отоплителна инсталация“ в 

размер на  50 (петдесет) % от общия бюджет на проектното предложение.  

 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                 9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 

ОТНОСНО: Доклад относно приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност в община Крушари през 2022 година. 

 

 
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

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

 

                                           РЕШЕНИЕ  № 13 / 131 
 

На  основание  чл. 21, ал.1, т.12  от  ЗМСМА, във  връзка  с  чл. 26а, ал.2 от 
Закона за народните читалища, Общински съвет с. Крушари приема  Годишна 
програма за развитие на читалищната дейност в Община  Крушари  за  2022 г. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  21.12.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за дейността на 
Обществения съвет по въпросите на социалните услуги в 
Община Крушари за 2021 година. 

 
 
 

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

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 13 / 132 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и 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 отчета за дейността на Обществения съвет по въпросите на 
социалните услуги в община Крушари за 2021 година. 
 

 
 

 

 

 

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