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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии 

за второто шестмесечие на 2020 година. 
 

 
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 

 
                    РЕШЕНИЕ           №  1 / 1 
 

На основание  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за дейността 

на Общинския съвет Крушари и неговите комисии за периода от   01.07.2020 г. до  

31.12. 2020 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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО:Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за 

второто шестмесечие на 2020 година. 
 
                        

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 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 2 

          На основание  чл.21, ал.1, т.24 вр. с чл. 44 ал.1 т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема 
отчета за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 
2020 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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 
          ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление 

на община Крушари за мандат 2019-2023 година за 2020 
година. 

 
                         

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 
 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 3 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 вр. с чл.44 ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет с.Крушари  приема 
годишен отчет за изпълнение  на Програмата за управление на Община Крушари 
за мандат 2019-2023г. за 2020 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне размера на трудовото 

възнаграждение и на допълнителното трудово 
възнаграждение за трудов стаж на кмета на община и 
кметовете на кметства в Община Крушари. 

 
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

гласували 13, от тях с 9 гласа  “за”,  3  “против”   и   1  “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 

                                               РЕШЕНИЕ  №  1 / 4  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Постановление № 29 от 27 февруари 
2020 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка с 
необходимостта от определяне на индивидуалните основни месечни заплати на 
кметове на населените места в община Крушари, Общински съвет Крушари 
определя основно трудово месечно възнаграждение на кмета на община Крушари 
и кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г., както следва: 

 

1.1.Кмет на община Крушари  - 3720.00 лева  
 

1.2.Кметове на кметства,както следва: 
 

Длъжностни наименования Предложение за 
основна месечна 
заплата лева 

С население над 500 жители  

Кмет на кметство с.Телериг 975 

Кмет на кметство Лозенец 920 

Кмет на кметство с. Бакалово 955 

С население под 500 жители  

Кмет на кметство с.Бистрец  910 

Кмет на кметство с. Коритен 910 

Кмет на кметство с. Дяково 910 

Кмет на кметство с. Северци 910 

 
 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. 
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 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

         ОТНОСНО:Предложение относно допълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
за 2020 година. 

 
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 
                                               РЕШЕНИЕ  №  1 / 5  
 

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

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

№ по 
ред 

Описание на имота АОС №    Площ Данъчна 
оценка 

2 Гараж №3 с.Крушари, находящ се в парцел VII-
237 в кв.43 по плана на с.Крушари 

1437/23.06.2011г. 22 м2 1822,26 лв. 

3 Гараж №4 с.Крушари, находящ се в парцел VII-
237 в кв.43 по плана на с.Крушари 

1437/23.06.2011г. 22 м2 1822,26 лв. 

4 Гараж №7 с.Крушари, находящ се в парцел VII-
237 в кв.43 по плана на с.Крушари 

1437/23.06.2011г. 22 м2 1822,26 лв. 

 

2.В Раздел II, се добавя точка 10 : 
 

„10.Имоти, които Община Крушари ще предостави за безвъзмездно 
управление: 
 
№ 
по 
ред 

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

1 Защитено жилище с.Крушари – 
масивна сграда с прилежащ 
терен 

2267/28.07.2016г. 40097.501.719.1-
сграда 
40097.501.719-земя 

298кв.м.-
сграда 
1914кв.м.-
земя 

6722,30 лв. 
 
6710,20 лв. 

2 Самостоятелен обект на ет.2 в 
масивна триетажна сграда, 
находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.569 
по КК и КР на с.Крушари 

2568/08.06.2020г. 40097.501.569.1.2 332,21 кв.м. 31707,00 лв. 

 

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

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - За 

Иван Йорданов - Въздържал се 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - 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   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно отдаване под наем на Гараж №3 с 

индентификатор 40097.501.718.3, Гараж №4 с 
индентификатор 40097.501.718.4 и Гараж №7 с 
идентификатор 40097.501.718.7, находящи се в поземлен 
имот с индентификатор 40097.501.718 по КК и КР на с. 
Крушари. 

                  
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 

 

                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 6 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, чл.23, т.1 и чл.72 от Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и във връзка 
със заявление с вх.№ОС-12-6748 от 09.12.2020г. от Аличко Енчев Алексиев, 
Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат  под наем чрез публичен 
търг с тайно наддаване следните недвижими имоти: 

 

1.Сграда 40097.501.718.3: застроена площ от 22 (двадесет и два) кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.718 с площ от 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м. по КК 
и КР на с.Крушари, актувани с акт за общинска собственост №1437/23.06.2011г. за 
срок от 5 (пет години). 

1.1.Общинският съвет определя  началната тръжна месечна наемна цена от 
33,00 (тридесет и три) лв. (22,00 кв.м. х 1,50 лв. по т.9 от раздел V от Тарифата за 
определяне на начален размер на месечен наем за 1 кв.м. площ при предоставяне 
на помещения и терени-общинска собственост). 

 

2.Сграда 40097.501.718.4: застроена площ от 22 (двадесет и два) кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.718 с площ от 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м. по КК 
и КР на с.Крушари, актувани с акт за общинска собственост №1437/23.06.2011г. за 
срок от 5 (пет години). 

2.1.Общинският съвет определя началната тръжна месечна наемна цена от 
33,00 (тридесет и три) лв. (22,00 кв.м. х 1,50 лв. по т.9 от раздел V от Тарифата за 
определяне на начален размер на месечен наем за 1 кв.м. площ при предоставяне 
на помещения и терени-общинска собственост). 
 

3.Сграда 40097.501.718.7: застроена площ от 22 (двадесет и два) кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.718 с площ от 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м. по КК 
и КР на с.Крушари, актувани с акт за общинска собственост №1437/23.06.2011г. за 
срок от 5 (пет години). 
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3.1.Общинският съвет определя началната тръжна месечна наемна цена от 
33,00 (тридесет и три) лв. (22,00 кв.м. х 1,50 лв. по т.9 от раздел V от Тарифата за 
определяне на начален размер на месечен наем за 1 кв.м. площ при предоставяне 
на помещения и терени-общинска собственост). 

 

II. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договори с наемателите. 
 

Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - Въздържал се 

Иван Йорданов - За 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 

 
 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО:Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право 

на управление на Център за социална рехабилитация и 
интеграция с. Крушари върху самостоятелен обект от сграда 
с индентификатор 40097.501.569.1.2 по КК и КР на с. Крушари. 

 
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 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 7 
        

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост и чл.22, ал.2 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари, Общински 
съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на управление 
на Центъра за социална рехабилитация и интеграция с.Крушари върху 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.2 със застроена 
площ  от 332,21 кв.м. с 42,476 % ид.части от общите части на сградата и 117,62 
кв.м. от общите части на сградата, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 
40097.501.569.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.569 (по 
предходен план №423, УПИ I в кв.29) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Крушари, актувани с Акт за частна общинска собственост №2568 от 
08.06.2020г. за срок от 5 (пет) години. 

 

2.Всички разходи свързани с управлението на имота са за сметка на Центъра 
за социална рехабилитация и интеграция с.Крушари. 

 

3.Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно законовите разпоредби. 

 
Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - За 

Иван Йорданов - За 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 
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Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - 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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
          ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно 

право на управление на Защитено жилище с. Крушари 
вэрху сграда с индентификатор 40097.501.719.1 и поземлен 
имот с индентификатор 40097.501.719 по КК и КР на с. 
Крушари.  

 
                        

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 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 8 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост и чл.13, ал.4 от Наредба №8 на ОбС,Общински съвет 
с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на управление на 
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с.Крушари върху Защитено 
жилище с.Крушари - сграда с идентификатор 40097.501.719.1: застроена площ  от 
298 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.719 (стар 
идентификатор 40097.501.454, номер по предходен план №190, кв.48, парцел XII) 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, актувани с Акт за 
публична общинска собственост №2267 от 28.07.2016г. за срок от 5 (пет) години. 

 

2.Всички разходи свързани с управлението на имота са за сметка на 
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с.Крушари. 

 

3.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 
 

Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - За 

Иван Йорданов - Въздържал се 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 
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Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - 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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на 
Програмата за управление и разпореждане с имоти–
общинска собственост  на община Крушари за 2020 година. 

  
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 13, от тях с 10 гласа  “за”,  2  “против”   и  1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 9 
        

На основание чл.21, ал.1, т.24 вр. с т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.5 ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет           
с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2020 година. 
 

Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - Против 

Иван Йорданов - Против 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - Въздържал се 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 

 
                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите–общинска 
собственост за 2021 година. 

 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 10  гласа  “за”,  3 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 10 
        

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.52 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл.8 ал.9 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.6 ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет                  
с. Крушари приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–
общинска собственост за 2021 година. 
 

Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - Против 

Иван Йорданов - Против 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - Против 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Предложение относно реда за предоставяне на пасища и 

мери за общо и индивидуално ползване, приемане на 
годишен план за паша и правила за ползване на пасищата 
и мерите от Общинския поземлен фонд на територията на 
Община Крушари.  

 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 10 гласа  “за”,  3  “против”   и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 11 
        

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, чл.9 от Наредба №7 за стопанисване, управление и 
предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община 
Крушари, Общински съвет Крушари: 

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

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

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

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

1. Задължения на общината  
1.1. да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински 
мери и пасища от местното население за паша на притежаваните от тях 
животни.  
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.  
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2.5. да поддържат мерите и пасищата в добро състояние.  
2.6. да използват рационално и щадящо мерите и пасищата.  
2.7. да заплатят наем за ползване при подписване на Договора за ползване 

на общински пасища и мери.  
2.8. да използват предоставените им пасища и мери, съгласно 

предназначението им.  
2.9. да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване.  
2.10 .да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и 

екологични норми и противопожарни правила.  
2.11. да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на 

пасищата и мерите.  
2.12. да опазват електро-преносните и други съоръжения и инсталации, 

както и водоемите.  
2.13. да изпълняват указанията на специализираните органи.  
2.14. да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови, 

строителни и други отпадъци.  
2.15. да не унищожават единични и групи дървета, предназначени за 

пладнуване на животните.  
2.16. да не допускат превръщането на пасищата и мерите в обработваема 

земя – нива.  
2.17. да не допускат палене на растителността в пасищата и мерите.  
2.18. да не преотдават наетите пасища и мери за ползване на трети лица. 
ІV. Да приеме Годишен план за паша на територията на Община Крушари, 

както следва: 
1. Основание 
Настоящият годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година се 

разработва на основание чл.37о от ЗСПЗЗ, съгласно който планът се изготвя 
ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет  

2. Обхват 
Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползването на 

мерите и пасищата в населените места на територията на Община Крушари, 
изготвени съгласно чл37о от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет 
Крушари. 

3. Цел 
Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и 

пасищата общинска собственост от земеделските стопани, както и да се повишат 
техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики, както и 
тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда. 

4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на Плана  
4.1. Кметът на Община Крушари: 
а/ ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и 

управление на мерите и пасищата от ОПФ на територията на Община Крушари; 
б/ изисква от кметовете и кметските наместници на населените места 

спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на 
територията на съответното кметство; 

в/ съгласува списъците с данните за земеделските стопани или техни 
сдружения, регистрирани като юридически лица, кандидатстващи за 
ползване на общински пасища и мери с Областна дирекция по безопасност 
на храните и с Ветеринарно-медицинската служба. 
4.2. Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности”: 
а/ ежегодно изисква списък на мерите и пасищата от ОПФ от Общинска 

служба „Земеделие“; 
б/ отговаря за актуализацията на плана и съдейства на кметове и кметски 

наместници за изпълнението му; 
в/ изготвя договори и следи за техните срокове; 
г/ създава и води регистър за лицата ползващи общински пасища и мери; 



4.3 Кметът и кметските наместници на съответното населено място: 
а/ провежда събрание на лицата, отглеждащи пасищни животни или на лица, 
поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние; 
б/ изготвя протокол от събранието включващ информация и сведения за 
общинските пасища и мери, които са в недостиг или излишък за землището 
на съответното населено място; 
в/ организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и 
пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;  
V. Приема пазарна оценка на имотите-пасища и мери от 7,00лв./дка, 

изготвена от независим оценител, със сертификат за оценителска правоспособност 
рег. №810100324 от 16.08.2011г., издаден от Камарата на независимите оценители 
в България, по пазарен механизъм и определи годишна наемна цена от 7,00лв./дка 
за землищата на територията на Община Крушари. 

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

Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - Против 

Иван Йорданов - Против 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - Против 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - 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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от 

председателя на Общинския съвет за четвъртото 
тримесечие на 2020 година. 

 
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 
                                                  
                                          РЕШЕНИЕ  № 1 / 12 
        

На основание чл.21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Председателя на Общинския съвет за 
периода от 01.10.2020 до 31.12.2020 година. 

 
Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - Въздържал се 

Иван Йорданов - Въздържал се 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - Въздържал се 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 
 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината  за четвъртото тримесечие на 2020 година. 
 
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 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 / 13 
      

На основание чл. 21 ал.1 т. 6  от ЗМСМА и чл. 8 ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 
01.10.2020 до 31.12.2020 година. 
 

Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - Въздържал се 

Иван Йорданов - Въздържал се 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - Въздържал се 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 
 

                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
        ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво 

на Полицейски участък с. Крушари за 2021 година. 
 

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 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 /14     

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 2021 
година  от дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски 
участък с. Крушари за 200 литра дизелово гориво на месец за периода от 
01.01.2021 до 31.12.2021 година за лек автомобил Мерцедес „Вито“ с рег. № Тх 31 
21 АР, предоставен за безвъзмездно право на ползване с Решение № 8/86 от 
25.06.2020 година на Общински съвет Крушари, на Областна дирекция на МВР гр. 
Добрич за изпълнение на основните задачи и дейности  на служителите от 
Полицейски участък Крушари. 
 

Поименно гласуване 

Борислав  Балчев - За 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Здравко Здравков - За 

Иван Йорданов - За 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната 

среда за 2020 година. 
                      

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 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 1 /15 
        
   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  Крушари приема отчета за изпълнение на 
Общинската програма за опазване на околната среда на Община Крушари за 2020 
година 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  

усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  
Европейски  програми. 

 
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 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  №  1/ 16 
 

           На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 14/142 от 17.12.2020г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2021г., Общински съвет  
Крушари приема информацията  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  
усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                              ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
 
          ОТНОСНО: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 2020 година. 

 
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 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  №  1/ 17 
 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА,  Общински съвет 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 на ромите 
ситуация за 2020 година. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                              ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
          ОТНОСНО:Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в общината  за 2020 година. 

                         
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 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  №  1/ 18 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.7 ал.2  от Закона за 
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
Общински съвет Крушари приема отчета за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  
за 2020 година. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                              ПО ТОЧКА  ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   
          ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2020 

година и приемане на План за младежта за 2021 година. 
 
                         

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 
                                                 РЕШЕНИЕ  №  1/ 19 

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

1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за младежта за 2020 
година 

2. Приема  Общински план за младежта за 2021 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
          ОТНОСНО: Докладна записка относно създаване на нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност. 
                    

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 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  №  1/ 20 
 

1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 25 ал.2 и чл. 93 от Закона за 
социалните услуги и чл.84 във връзка с чл.83, ал.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за социалните услуги, Общински съвет Крушари  дава съгласие, считано от 
01.01.2021 година да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ 
като държавно-делегирана дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски 
съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за 
натурални и стойностни показатели–15 потребители за 2021 година. 

3. Услугата да се администрира от Дирекция „Регионално развитие и 
хуманитарни дейности“. 

4. Възлага на Кмета на община Крушари да извърши последващи действия 
по изпълнение на Решението. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         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   №  1 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.01.2021 г. 
                           ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
          ОТНОСНО: Докладна записка относно искане за допълнение на решение              

№ 12/129 от 29.10.2020 г. на Общински съвет 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 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  №  1/ 21 
 

I.На основание чл. 99 от АПК във връзка с чл. чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 59, ал. 2 
и   чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет  Крушари изменя и допълва свое Решение № 
12/ 129 от 29.10.2020г. в точка 4, както следва: 

След текста „безвъзмездна финансова помощ“ се прави следното 
допълнение: „със следните партньори:  

1.Община Смолян 
2.Община Асеновград 
3.Община  Свиленград 
4.Плеядес  България ООД 
5.Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)-Faculty of Architecture 

and Design, Department of Architecture and Planning“ 
 

В останалата си част решение № 12/ 129 остава непроменено. 
 

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

 

Мотиви: 
 Община Крушари следва да подаде документите за кандидатстване по 

Проекта до 08.02.2021г. като след този срок ще загуби правото си на участие. 
Проектът е с изключителна значимост за общината и нейните граждани. 
Дейностите, които се предвиждат за изпълнение от община Крушари са 
внедряване на енергоспестяващи мерки на сградата на община Крушари чрез 
монтиране на инсталация за производство на електроенергия от ВИ, разположена 
на покрива на сградата на Община Крушари, разработване на краткосрочна 
програма за ВЕИ за следващ период и обследване на сгради – публична общинска 
собственост. Заложените дейности по проектиране, доставка и монтаж на 
инсталации, предвиждащи PV инсталация от 30kW имат пряко отношение към 
адаптация на общината към климатичните промени.  Освен преките икономии на 
емисии, изграждането на инсталациите ще изпълни част от целите на общината за 
енергийна независимост на общинско ниво и е стъпка към целите за въглеродна 
неутралност. Самият процес на изграждане ще спомогне за повишаване на 
компетенциите на общината и ще бъде пример за добри практики за прилагане на 
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мерки заложени в стратегическите програми за адаптация към изменението на 
климата (АИК). 
  С оглед защита на особено важни обществени и икономически интереси за 
общината, се налага допускане предварително изпълнение на акта.  

 
 

 
 
 

 

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

 

 

 

 
 

 
 


