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                         О     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ                  

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

 
 

 
 
                                      С П Р А В К А 
 
с решения от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари по  
 

                                ПРОТОКОЛ   № 10/ 13.09.2017 г. 
 

ОТНОСНО: 1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 

първото шестмесечие на 2017 година. 
 

                         Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.27  ал.3 и ал.6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 
12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

               РЕШЕНИЕ      №  10 / 109 
 

1.Общински съвет-Крушари приема отчета за дейността на Общинския съвет и 

неговите комисии за първото шестмесечие на 2017 година. 
 

ОТНОСНО: 2. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 
общината  за второто тримесечие на 2017 година. 

                                                                        
                         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.8  ал.4 от 
Наредбата за командировките встраната  и  чл. 27 ал.3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  
“за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 

             РЕШЕНИЕ       №  10 / 110 
 

           1.  Общински съвет с. Крушари   приема  отчета за извършените разходи за 
командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2017 година. 
 
 

ОТНОСНО: 3. Предложение относно  делба на поземлен имот №053002 по КВС на 
с.Лозенец. 

 

                         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и            
чл. 27 ал.4 и ал.5   от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
във връзка с чл. 14 ал.2 т.7 от Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на  картата  
на възстановената собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях 
с 12  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
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                                                           РЕШЕНИЕ      №  10 / 111 
 

І. Общински съвет с.Крушари   дава  съгласие да се извърши делба на поземлен 
имот №053002 с площ от 421,933 дка, III категория с начин на трайно ползване-
пустееща необработваема земя по КВС на с.Лозенец, актуван с акт за частна общинска 
собственост №2280/21.12.2016г., в следствие на която се образуват два нови имота, 
както следва: 
 1. Имот с проектен № 053003 – проектна площ 1,746 дка, начин на трайно 
ползване – пустееща необработваема земя. 
 2. Имот с проектен № 053004 – проектна площ 420,187 дка, начин на трайно 
ползване – пустееща необработваема земя. 

II. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите законови действия и да предостави настоящото решение  на Общинска 
служба „Земеделие“ с.Крушари за продължаване на процедурата, съгласно Наредба 
№ 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.  

 
Поименно гласуване 

 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 4. Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне за 
безвъзмездно ползване върху общински недвижим имот – 
земеделска земя №ОС-09-679/07.06.2010г. 

 

                         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и          
чл. 27 ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8 ал.1 и във връзка с  чл.12 ал.6 от Закона за общинската собственост, с поименно 
гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  
“въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  10  / 112 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава  съгласие да се прекрати договор №ОС-09-
679/07.06.2010г. за учредяване на безвъзмездно право на върху земеделска земя-
частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №098003 с площ от 
15,397 дка, III категория с НТП-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС 
№264/01.04.2003г.,   поземлен имот №113006 с площ от 16,299 дка, IV категория с НТП-
нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №263/01.04.2003г., поземлен имот №120001 
с площ от 18,299 дка, V категория с НТП-нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС 
№259/03.01.2003г., поземлен имот №129013 с площ от 15,799 дка, IV категория с НТП-
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нива по КВС на с.Телериг, актуван с АОС №932/06.03.2009г. на Основно училище 
„Васил Левски” с.Телериг, считано от 15.09.2017г. 
 

2. Общинският съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да извърши 
необходимите действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Мудин Кадир Кадир                         - за 
6. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
7. Васко Балчев Балчев                      - за 
8. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                                9. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               10. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               11. Иван Митев Иванов                        - за 

                    12. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 5. Докладна записка относно кандидатстване по Програма BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ Фонд за 
двустранни отношения BG04–00-02 по Финансов механизъм на 
европейското икономическо пространство 2009-2014 към 
Министерството на енергетиката. 

                            Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.23 и          
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 

          РЕШЕНИЕ           №  10  / 113 
 

1. Общински съвет-Крушари  дава съгласие община Крушари да кандидатства по 
програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ Фонд за двустранни 
отношения BG04–00-02 по Финансов механизъм на европейското икономическо 
пространство 2009-2014 към Министерството на енергетиката за участие в семинар и 
работни срещи по Програмата. 

    2. Общински съвет–Крушари  упълномощава  Добри Стоянов Стефанов – кмет 
на Община Крушари да предприеме съответните законови и процедурни действия, 
свързани с участието на общината в Програмата BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“. 

 

ОТНОСНО: 6. Докладна записка относно приемане на  Програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Крушари 2017-2020 година. 

 

                          Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.12 и          
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 40 
ал.3 от Закона за защита на животните,  общ брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  
0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
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          РЕШЕНИЕ           №  10  / 114 
 

             1. Общински съвет с. Крушари   приема  Програма за овладяване популацията 
на безстопанствените кучета на територията на Община Крушари 2017-2020 година. 
 

2. Възлага на Кмета на община Крушари да организира изпълнението на 
Програмата и ежегодно да внася отчет за нейното изпълнение в Българската агенция 
по безопасност на храните. 
 

 

ОТНОСНО: 7. Информация за състоянието на материалната база и готовността  
на училищата и детските градини  за  учебната 2017/2018 година. 

 

                          Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.23  и          
чл. 27 ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,, общ 
брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  10  / 115 
 

          1. Общински съвет с. Крушари   приема информацията  за състоянието на 
материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 
2017/2018 година. 
 
 
 
 
 
 

 

 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ: /П/   
Председател на ОбС Крушари  
 
  
 
Изготвил: 
ГИНКА РУСЕВА:  /П/ 
Мл.експерт ОбС 


