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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г.                         
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
 
   
ОТНОСНО:   Докладна записка относно приемане Наредба за  насърчаване на 

инвестициите в Община Крушари. 
 
 

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

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  5 / 54 
 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК, 
Общински съвет с. Крушари  приема Наредба за насърчаване на инвестициите в 
община Крушари. 

 

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

 

 
             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   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА 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 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                              РЕШЕНИЕ  № 5 / 55 
 

    1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21 ал. 1, т. 7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, с чл.11, ал.3 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 чл.34 се правят следните изменения и допълнения: 
1.  Създава се нова алинея осем със следния текст: 
„(8) От таксата по ал.3, т.32, подточка 2 „с багер“ се освобождават лица, които 

ползват услугата за погребение, след представяне на акт за смърт.“ 
2. Създава се нова алинея девет със следния текст: 
„(9) От таксата по ал.3, т.32, подточка 7 „погребална кола“ се освобождават 

лица, които ползват услугата в рамките на област Добрич.“ 
 

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

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.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                      

 

http://www.krushari.bg/


11.Живко  Чобанов                     - за                                                                             
12.Иван Йорданов                      - 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   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 
 ОТНОСНО: Предложение относно обявяване на недвижими имоти, 

собственост на Община Крушари за публична общинска 
собственост. 

  

  След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 9 гласа  “за”, 3  “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                             РЕШЕНИЕ  № 5 / 56 
  

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.4, ал.1 и ал.6 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари, Общински съвет 
с.Крушари  обявява следните недвижими имоти, собственост на Община Крушари за 
публична общинска собственост, както следва: 

 

№ 
по 
ред 

АО
С 
№ 

Дата Населено 
място 

Улица № Описание Кварта
л 

Парце
л 

Пло
щ 

1 253
2 

7.1.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крушари Христо 
Смирненс
ки 10 

Училище с.Крушари 
1.Сграда 40097.501.389.1, ЗП 296 
кв.м., бр.етажи-1,строена 
1974г.(работилница). 
2.Сграда 40097.501.389.2, ЗП 795 
кв.м., бр.етажи-1,строена 
1981г.(пристройка физк.салон). 
3.Сграда 40097.501.389.3, ЗП 452 
кв.м., РЗП 904 кв.м., бр.етажи-
2,строена 
1985г.(незав.строителство). 
4.Сграда 40097.501.389.4, ЗП   22 
кв.м., бр.етажи-1,строена 
1985г.(павилион). 
5.Сграда 40097.501.389.5, ЗП 666 
кв.м., РЗП 2664 кв.м., бр. надземни 
етажи 3, бр. подземни етажи 1, 
строена 1971г.(училище). 
6.Сграда 40097.501.389.6, ЗП 108 
кв.м., бр.етажи-1,строена 1985г.(за 
трафопост). 
7.Сграда 40097.501.389.7, ЗП 949 
кв.м., РЗП 1725 кв.м., бр.етажи-
1,строена 2017г.(басейн). 
8.Топла връзка със ЗП 24 
кв.м.,строена 1985г. 
9.Поземлен имот с идентификатор 
40097.501.389 с площ 23849 кв.м. 

56 X-260 3849 
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2 533 7.1.2020 г. Крушари Осогово 3 Работилница с.Крушари 
1.Сграда 40097.501.652.1: ЗП 125 
кв.м., 1 ет., МС, строена 1984г. 
2.Сграда 40097.501.652.2: ЗП 243 
кв.м., 1 ет., ПМ, строена 1984г. 
Поземлен имот 40097.501.652 с 
площ 3336 кв.м. 

  3336 

3 534 7.1.2020 г. Крушари Осогово Работилница с.Крушари 
1.Сграда 40097.501.653.1: ЗП 224 
кв.м., 1 ет., МС, строена 1984г. 
1.Сграда 40097.501.653.2: ЗП 67 
кв.м., 1 ет., ПМ, строена 1984г. 
Поземлен имот 40097.501.653 с 
площ 4045 кв.м. 

31 I-469 045 

4 567 29.5.2020 г. Крушари Девети 
септември 
3A 

1.Масивна, монолитна сграда 
40097.501.640.1 със ЗП 418 кв.м., 
бр.етажи-3, строена 1976г. 
(административна сграда), 
Масивна, монолитна сграда 
40097.501.640.1 със ЗП 570 кв.м., 
бр.етажи-1, строена 1976г. (кухня и 
столова, кабинет по качество и 
котелно). 
2.Масивна сграда 40097.501.640.2 
със ЗП 379 кв.м., бр.етажи-1, 
строена 1976г.(гараж, склад и две 
стаи). 
3.Прилежащ терен 40097.501.640 с 
площ 5773 кв.м. 

  773 

5 569 22.7.2020 г. Крушари Димитър 
Ганев 1 

Поземлен имот  №40097.501.561 с 
площ от 3497 (три хиляди 
четиристотин деветдесет и седем) 
кв.м.  
Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10 m). 

  497 

6 573 5.8.2020 г. Абрит  Каптаж с.Абрит 
Поземлен имот №00031.15.72 с 
площ 108 (сто и осем) кв.м.; трайно 
предназначение на територията: 
Територия, заета от води и водни 
обекти; начин на трайно ползване: 
За извор на прясна вода и 
масивна, едноетажна сграда 
№00031.15.72.1 със ЗП 1 (един) 
кв.м., строена през 1974г. с 
предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или 
канализация. 

  08 

7 579 12.2.2021 г. Крушари  1.Сграда 40097.501.748.1: 
застроена площ 59 кв.м.,брой 
етажи 1, предназначение: Спортна 
сграда,база, строена 1974г. 
2.Сграда 40097.501.748.2: 
застроена площ 100 кв.м.,брой 
етажи 1, предназначение: Спортна 
сграда,база, строена 1974г. 
3.Земя - 32774 (тридесет и две 
хиляди седемстотин седемдесет и 
четири) кв.м., представляваща 
поземлен имот с идентификатор 
40097.501.748 
(четири,нула,нула,девет,седем,точ
ка,пет,нула,едно,точка,седем,четир
и,осем) по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на 
с.Крушари. 

  2774 



Трайно прадназначение на 
територията:Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: 
Стадион. 

8 582 12.2.2021 г. Крушари  1.Сграда 40097.501.495.1: 
застроена площ 804 кв.м.,брой 
етажи 2, предназначение: Сграда 
за култура и изкуство, строена 
1964г. 
2.Земя - 1247 (хиляда двеста 
четиридесет и седем) кв.м., 
представляваща поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.495 
(четири,нула,нула,девет,седем,точ
ка,пет,нула,едно,точка,четири,деве
т,пет) по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на 
с.Крушари. 
Трайно прадназначение на 
територията:Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: За друг 
обществен обект, комплекс. 

  247 

9 
9 

583 12.2.2021 г. Крушари  Земя - 3776 (три хиляди 
седемстотин седемдесет и шест) 
кв.м., представляваща поземлен 
имот с идентификатор 
40097.501.561 
(четири,нула,нула,девет,седем,точ
ка,пет,нула,едно,точка,пет,шест,ед
но) по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на 
с.Крушари. 
Трайно прадназначение на 
територията:Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: За 
други видове спорт. 

  3776 

10 588 11.3.2021 г. Крушари  Поземлен имот с площ 15803 
(петнадесет хиляди осемстотин и 
три) кв.м. 
Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: Нива. 
Категория на земята: 4. 
Номер по предходен план: 129013. 

  027 

11 596 5.7.2021 г. Капитан 
Димитров
о 

 Поземлен имот с площ 34236 
(тридесет и четири хиляди двеста 
тридесет и шест) кв.м.  
Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. 
Начин на трайно ползване: 
Пасище. 
Категория на земята: 4. 
Предишен идентификатор: 
36138.142.501. 
Номер по предходен план: 142501. 

  4236 

12 643 26.1.2022 г. Коритен  1.Сграда  със застроена площ 245 
(двеста четиридесет и пет) кв.м. и 
мазе с площ от 245 (двеста 
четиридесет и пет) кв.м., брой 
етажи 1 (един), конструкция на 
сградата: масивна, строена 1942г. 
(детска градина). 
2.Земя - 3300 (три хиляди и триста) 
кв.м., представляваща урегулиран 
поземлен имот I (първи) с пл.№218 
(двеста и осемнадесет) "За детска 
градина" в кв.25 (двадесет и пети) 

25 I 300 



по плана на с.Коритен. 

13 645 26.1.2022 г. Коритен  1.Сграда  със застроена площ 130 
(сто и тридесет) кв.м. и мазе с 
площ от 130 (сто и тридесет) кв.м., 
брой етажи 1 (един), конструкция 
на сградата: масивна, строена 
1942г. (здравен участък). 
2.Земя - 2450 (две хиляди 
четиристотин и петдесет) кв.м., 
представляваща урегулиран 
поземлен имот XI (единадесети) с 
пл.№218 (двеста и осемнадесет) 
"За здравен дом" в кв.25 (двадесет 
и пети) по плана на с.Коритен. 

25 I 450 

14 646 26.1.2022 г. Коритен  Земя - 3000 (три хиляди) кв.м., 
представляваща урегулиран 
поземлен имот XII (дванадесети) с 
пл.№218 (двеста и осемнадесет) 
"За детска градина" в кв.25 
(двадесет и пети) по плана на 
с.Коритен. 

25 II 000 

15 655 31.3.2022 г. Полковни
к Дяково 

 Урегулиран поземлен имот III 
(трети) общински в кв.5 (пети) по 
плана на с.Полковник Дяково с 
площ от 1150 (хиляда сто и 
петдесет) кв.м. 

5 II 150 

16 658 31.3.2022 г. Коритен  Поземлен имот с площ 458 
(четиристотин петдесет и осем) 
кв.м.  
Трайно предназначение на 
територията: Територия на 
транспорта. 
Начин на трайно ползване: За 
местен път. 
Предишен идентификатор: 
38618.75.13. 
Номер по предходен планн: 
075013. 

  58 

17 659 31.3.2022 г. Коритен  Поземлен имот с площ 490 
(четиристотин и деветдесет) кв.м.  
Трайно предназначение на 
територията: Територия на 
транспорта. 
Начин на трайно ползване: За 
местен път. 
Предишен идентификатор: 
38618.75.13. 
Номер по предходен планн: 
075013. 

  90 

 

2. Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме 
последващи 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.Радослав  Йорданов             -  против                                                                                      
11.Живко  Чобанов                     -  против                                                                             
12.Иван Йорданов                      -  против                                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
ОТНОСНО: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 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  № 5  / 57 
 

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 2022 година: 

 

1. В Раздел I, се добавят точка 6:  
6.Учредяване право на преминаване или прокарване през общински 

недвижими имоти: 

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

1 Общински път от осова точка 21 до осова 
точка 32 в кв.15 по плана на с.Габер 
(кабелна линия от УПИ V-101 в кв.15 по 
плана на с.Габер  до ТП „Габер“ в  УПИ I в 
кв.18 по плана на с.Габер) 

 150 метра  

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

                                                                                         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   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                       
ОТНОСНО: Предложение относно изразяване на предварително съгласие за 

учредяване на възмездно право на прокарване на кабелна линия 
през общински поземлен имот за обект „Кабелна линия 0.4 кV от 
ФвЕЦ в УПИ V-101, кв.15 по плана на с.Габер, община Крушари, 
област Добрич до електромерно табло ТЕПО монтирано на 
трафопост „Габер“.      

    
 

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  №  5  / 58 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за 
устройство на територията и заявление с вх.№ОС-12-1820 от 18.04.2022г. от „Халил-
АА” ЕООД с управител Алил Азис Халил, Общински съвет с.Крушари изразява 
предварително съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на кабелна 
линия с дължина 150 (сто и петдесета) метра и сервитут с площ 600 (шестстотин) 
кв.м. през второстепенна улица – публична общинска собственост от осова точка 21 
до осова точка 32, кв.15 по плана на с.Габер, която тръгва от УПИ V-101, кв.15 по 
плана на с.Габер, собственост на Алил Азис Халил и стига до ТП „Габер“, находящ 
се в УПИ I, кв.18 по плана на с.Габер, съгласно одобрен ПУП-ПП за обект: „Кабелна 
линия 0.4 kV от ФвЕЦ в УПИ V-101, кв.15 по плана на с.Габер, общ.Крушари, 
обл.Добрич до електромерно табло ТЕПО монтирано на трафопост „Габер““ на 
„Халил-АА” ЕООД, ЕИК 206268555 с управител Алил Азис Халил за срок от 50 
(петдесет) години. 

 

2. Възлага на кмета на община Крушари да проведе процедурата предвидена 
в чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията за учредяване право на 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, след заплащане на цената определена по реда на чл.210 от Закона 
за устройство на територията. 

 
Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
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6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
10.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                      
11.Живко  Чобанов                     - за                                                                             
12.Иван Йорданов                      - 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   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
   ОТНОСНО: Предложение относно продажба на масивна сграда със застроена 

площ 300 кв.м. и дворно място с площ 2606 кв.м., 
представляващо УПИ XIV отреден „За обществено обслужване“, 
кв.32 по плана на с.Полк.Дяково. 

 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”,не 
участва в  гласуването съгласно чл.37 ал.1 от ЗМСМА общинския съветник Васко 
Балчев Балчев,  Общинският съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  5  / 59 
 

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 и във връзка със заявление с вх.№РД-20-
1440 от 28.03.2022г. от Борислав Диянов Балчев, Общински съвет с. Крушари дава  
съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
масивна сграда на един етаж със застроена площ от 300 (триста) кв.м. и дворно 
място с площ от 2606 (две хиляди шестстотин и шест) кв.м., представляващо УПИ 
XIV отреден „За обществено обслужване“ (по предходен план кв.32, УПИ V-125 „За 
училище“), кв.32 по плана на с.Полковник Дяково, актуван с акт за частна общинска 
собственост №2424/13.04.2018г. 

 

2. Общински съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 72400,00 
лв. (седемдесет и две хиляди и четиристотин лева), изготвена от независим 
оценител със сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596 от 
14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в България и 
определя начална тръжна цена за имота от  72400,00 лв. (седемдесет и две хиляди 
и четиристотин лева). 

  

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                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  не участва в гласуване съгласно чл.37 ал.1 от ЗМСМА                                                                                                                  
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10.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                   
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  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   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Предложение относно определяне на земеделски земи от 

Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през 
стопанската 2022/2023 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  №  5  / 60 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и чл.76, ал.1 от 
Наредба №8 и във връзка със заповед №РД-46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на 
земеделието, Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем 
чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен 
фонд за стопанската 2022/2023 година, съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) 
години. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договори със спечелилите кандидати. 
 

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.Радослав  Йорданов             -  за                                                                 
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Предложение относно определяне на маломерни имоти от 

Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 
2022/2023 година. 

              
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

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

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 5 / 61 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и чл.79, ал.1 от 
Наредба №8 и във връзка със заповед №РД-46-96 от 30.03.2022г. на Министъра на 
земеделието, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се отдадат под наем без 
търг маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2022/2023 
година за срок от 1 (една) година, съгласно Приложение №1, което е неразделна 
част от настоящото решение. 

 

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

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

 4. Началната наемна цена на имотите е определена със заповед №РД-46-96 
от 30.03.2022г. на Министъра на земеделието, съгласно чл.78, ал.1 от Наредба №8 
на ОбС с.Крушари. 
 

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

 

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                                                                                
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9.Васко  Балчев                          -  за                                                                           
10.Радослав  Йорданов             -  за                                                                 
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 
ОТНОСНО: Докладна записка относно откриване на процедура за определяне 

на съдебни заседатели към Окръжен съд–Добрич. 
 
                         

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  № 5 / 62 
 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 68 от 

Закона за съдебната власт,  Общински съвет Крушари  открива процедура за 

определяне на съдебни заседатели и определя правила за провеждането й: 

1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд-Добрич и да проведе 

изслушване, в състав: 

1.1. Раим  Раиф - Председател                                                                                                      

1.2 . Нурхаят  Изет                                                                                          

1.3 . Живко  Чобанов  

2.Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни 

български граждани, които отговарят на следните условия: 

- Възраст от 21 до 68 години;                                                                                                                                 

- Имат настоящ адрес в Община Крушари, която попада в рамките на 

съдебния район па Окръжен съд-Добрич;                                                                                                      

-Имат завършено най-малко средно образование;                                                                          

-Не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;               

-Не страдат от психически заболявания;                                                                        

-Не са съдебни заседатели в друг съд;                                                                               

-Не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;                                 

-Не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели;                                                                                                                    

-Не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на 

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, 

намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват. 

3.В срок до 16.07.2022 г. кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд - 

Добрич подават в секретариата на Общински съвет Крушари следните документи:                                               
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-Подробна автобиография, подписана от кандидата;                                                                   

-Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;                                             

-Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;                  

-Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Крушари да се 

обръща за препоръки;                                                                                                               

-Мотивационно писмо;                                                                                                         

-Писмено съгласие;                                                                                                                        

-Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;                                                         

-Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 

на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 

4.Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване 

изискванията на чл. 68 от ЗСВ и съставя доклад за протичането му, който се 

публикува на интернет страницата Община Крушари - секция Общински съвет и се 

предоставя на Общински съвет Крушари в 7-дневен срок преди определянето на 

кандидатите за съдебни заседатели. 

5. Утвърждава образци на следните документи: 

-Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);                                                                                                  

-Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ (Приложение 

№2);                                                                                                                                                 

-Писмено съгласие (Приложение № 3). 

II. Възлага на Председателя на Общински съвет Крушари да публикува 

решението на интернет страницата на Община Крушари. 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                         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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Информация за пожарната безопасност на територията на община 

Крушари и предприетите  мерки за летния сезон. 
 

                 
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  №  5 / 63 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г., Общински съвет с. 
Крушари  приема информация за пожарната безопасност на територията на Община 
Крушари и мерки за летния сезон. 

 

 
 

 
 
 

 

 

                                                                                         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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                 ПО  ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО:  Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на 

Полицейски участък с. Крушари за 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  №  5 / 64 
 

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 2022 
година  от дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски 
участък с. Крушари за 200 литра дизелово гориво на месец за периода от 01.01.2022 
до 31.12.2022 година за лек автомобил Мерцедес „Вито“ с рег. № Тх 31 21 АР, 
предоставен за безвъзмездно 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 

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.Радослав  Йорданов             -  за                                                                 
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                 ПО  ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО:  Докладна записка относно изменение на решение №3/33 по 

Протокол №3/31.03.22г. на ОбС Крушари в частта по Приложение    
№ 1 „Инвестиционна програма на община Крушари по бюджет 
2022г.“          

                           
 

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  №  5 / 65 
 

           На основание чл.99, т.2 от АПК и чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет с.Крушари допуска 
изменение в Решение № 3/33 по Протокол № 3/31.03.2022г. в частта по Приложение 
№ 1 относно наименованието на обекта, който следва да се чете „Рехабилитация на 
ул. „Първа“ с.Лозенец, община Крушари (част от общински път DOB1108/III-293 
Паскалево-Свобода-Росеново-Божурово-Граница общ.(Добричка-Крушари)-Лозенец-
/DOB2176/)“. 
 
 
 

                                                                                         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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                 ПО  ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Докладна записка относно проведените мероприятия за  

хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в 
общината. 

          
 

След направените изказвания и предложения с явно  гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 10 гласа  “за”,   1  “против”   и  1  “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 

                                           РЕШЕНИЕ  №  5 / 66 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС 
за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г.,  Общински съвет с. 
Крушари приема информацията за проведените мероприятия за хигиенизиране и 
поддържане чистотата на населените места в Община Крушари. 

 
 
 
 

                                                                                         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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                 ПО  ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община 

Крушари в полза на Държавен Фонд „Земеделие”, обезпечаващ 
авансово плащане по Административен договор №BG06RDNP001-
19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура 
чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 
местно развитие" за Проект ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА 
ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна 
инициативна група Тервел – Крушари и Община Крушари.  
  

 

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  №  5 / 67 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 81, ал. 4, т. 2 от Наредба № 22 от 14 
декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 " Водено от 
общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. и разпоредбите и чл. 3 от Административен договор 
№BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за Проект 
„ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд 
„Земеделие”, Местна инициативна група Тервел – Крушари и Община Крушари, 
седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ №3.а, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000852754, представляван от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет 
Крушари упълномощава  кмета  на  Община  Крушари  да подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер  на  13 547,00 лв. (тринадесет хиляди петстотин четиридесет 
и седем лева и нула стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 
авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 

 

http://www.krushari.bg/


селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на 
проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 
общностите местно развитие" за Проект „ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА 
ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна инициативна група 
Тервел – Крушари и Община Крушари. 

 

2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-19.338-0004-C01 
от 27.04.2021 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

 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.Радослав  Йорданов             -  за                                                                 
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                 ПО  ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на 

Държавен Фонд „Земеделие”, обезпечаваща ДДС върху авансово 
плащане по  Административен договор №BG06RDNP001-19.338-
0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура 
чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 
местно развитие" за Проект ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА 
ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна 
инициативна група Тервел – Крушари и 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  №  5 / 68 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Административен договор 
№BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за Проект 
„ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд 
„Земеделие”, Местна инициативна група Тервел – Крушари и Община Крушари, 
седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ №3.а, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000852754, представляван от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет 
Крушари  упълномощава  кмета  на  Община  Крушари  да подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер  на  2 709.40 лв. (Две хиляди седемстотин и девет лева и 
четиридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху 
авансово плащане по заявка по договор №BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 
27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез 
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
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"Водено от общностите местно развитие" за Проект „ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА 
СИТА ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна инициативна 
група Тервел – Крушари и Община Крушари. 

 
2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите документи 

за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-
19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

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.Радослав  Йорданов             -  въздържал се                                                                
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                 ПО  ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
        
 
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да 

кандидатства с проект: „Рехабилитация на ул. „ Първа“ с. Лозенец, 
община Крушари (част от общински път DOB1108/III-293 Паскалево-
Свобода-Росеново-Божурово-Граница общ. (Добричка- Крушари)-
Лозенец- /DOB2176/)“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020 г. и съответствие на включените в 
проекта дейности с приоритетите на Общински план за развитие на 
община Крушари 2014-2020г. 

 
   

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  №  5 / 69 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари дава съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проект: „Рехабилитация на ул. „ Първа“  с. Лозенец, 
община Крушари (част от общински път DOB1108/III-293 Паскалево-Свобода-
Росеново-Божурово-Граница общ. (Добричка- Крушари)-Лозенец- /DOB2176/)“ по 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г.  

 
2. Общински съвет с. Крушари удостоверява, че дейностите, включени в 

проект „Рехабилитация на ул. „ Първа“ с. Лозенец, община Крушари (част от 
общински път DOB1108/III-293 Паскалево-Свобода-Росеново-Божурово-Граница 
общ. (Добричка- Крушари)-Лозенец- /DOB2176/)“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съответстват на 
Стратегическа цел 2 - Създаване на поминък на територията, Приоритет 5: 
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Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена икономика), Специфична 
Цел. 1. „Подобряване достъпността на общината“, Мярка 1. Оптимизиране на 
транспортния достъп: тире първо рехабилитация на пътна мрежа от Общински план 
за развитие на община Крушари 2014-2020г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г. 
                                 ПО  ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
        
 
ОТНОСНО: Докладна записка относно предложение за формиране на група в 

Изнесена група  с. Телериг към Детска градина с. Крушари. 
                                                                   
                            

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  №  5 / 70 
 

На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23  от  ЗМСМА , във  връзка с чл. 59 от Наредба 
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, Общински съвет с. Крушари  дава съгласие при недостатъчен брой 
деца за формиране на група в ИГ с. Телериг към ДГ с. Крушари, да се формира една 
група с минимум 6 деца. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.05.2022 г.                         
                                  ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
   
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на представител на Община 

Крушари в Областна комисия за изработване на областна здравна 
карта и в Областна комисия за изработване на областна аптечна 
карта. 

 
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  №  5 / 71 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и 
чл.227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общински 
съвет с.Крушари определя за представител на община Крушари в Областната 
комисия за изработване на областна здравна карта и в Областната комисия за 
изработване на областна аптечна карта Димитрина Желева, директор дирекция 
„Регионално развитие и хуманитарни дейности“ при община Крушари. 

 

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

 

Мотиви: 
 

Предвид кратките срокове, които са дадени от министъра на 
здравеопазването за представяне на извлечение от решението на ОбС, с което е 
определен представителят на общината в Областната комисия за изработване на 
областна здравна карта и в Областната комисия за изработване на областна 
аптечна карта, а именно до 31.05.22г. и с цел да се защитят особено важни 
държавни и обществени интереси, както и поради опасност, да бъде осуетено или 
сериозно затруднено изпълнението на акта, се налага допускане на предварително 
изпълнение на акта.                                                                                  
 
 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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