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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  15.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

       ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 4/32 по Протокол     
№ 4 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено 
на  26.03.2015 година 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал.9 и чл.27 
ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 
26 ал.2 и чл. 28 ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка със Заповед № 
АдК-04-9 от 06.04.2015 г. на Областния управител на област Добрич, с поименно 
гласуване, общ брой гласували 11 , от тях с 10  гласа “за”,  0 “против” и  1 
“въздържал се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ      № 5  / 61 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 4/32 по  Протокол № 4 от 

заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 26.03.2015 г. 

 
 
 

 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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  15.04.2015 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                ОТНОСНО: Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери 

за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, 
отглеждащи пасищни животни, приемане на годишен план 
паша и правила за ползване на пасищата и мерите от 
общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари 

 
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.37о, ал.1, ал. 4 и ал. 5 и чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността  и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, общ брой 
гласували 11 , от тях с 11  гласа “за”,  0 “против” и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 

РЕШЕНИЕ        №   5 / 62 
 

І. Общинският съвет  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 дава 
съгласие за предоставяне им, съгласно Приложение 1. 

 

  ІІ. Общинският съвет 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, като се 
изключат разораните до сега  пасища и/или части от тях;  

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 подобряват повърхностно терена.  
2.2.да се борят с  вредната растителност.  
2.3.да поддържат мерите и пасищата в добро състояние.  
2.4.да използват рационално и щадящо мерите и пасищата.  
2.5.да заплатят наем за ползване при подписване на Договора за ползване на 
общински пасища и мери.  
2.6.да използват предоставените им пасища и мери, съгласно 
предназначението им.  
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2.7.да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване.  
2.8.да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и 

екологични норми и противопожарни правила.  

2.9.да опазват електро-преносните и други съоръжения и инсталации, както и 
водоемите.  
2.10.да изпълняват указанията на специализираните органи.  
2.11.да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови, строителни 
и други отпадъци.  
2.12.да не унищожават единични и групи дървета, предназначени за 
пладнуване на животните.  
2.13.да не допускат превръщането на пасищата и мерите в обработваема 
земя – нива.  
2.14.да не преотдават наетите пасища и мери за ползване на трети лица. 
 

ІІІ. Общинският съвет приема Годишен план за паша на територията на 
Община Крушари, както следва: 

 

1. Основание 
Настоящият годишен план за паша за стопанската 2014/2015 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;  

г/ заедно с ползвателите определят прокарите  до съответните пасища и мери 

от имотите за общо ползване. 

ІV. Общинският съвет приема пазарна оценка на имотите-пасища и мери от 
6,00лв./дка, изготвена от независим оценител, със сертификат за оценителска 
правоспособност рег. №810100012 от 09.11.2010г., издаден от Камарата на 
независимите оценители в България, по пазарен механизъм и определя годишна 
наемна цена от 6лв./дка за землищата на територията на Община Крушари. 

V. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари последващите 
съгласно закона действия.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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  15.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на позицията на 
Община  Крушари  и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от 
предварително обявения дневен ред в писмо на Изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД с изх.№ 3421/25.03.2015г. 
на представителя на общината в извънредното Общо събрание на акционерите, 
насрочено на 28.04.2015 година.  

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.15 и 
чл. 27 ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното  самоуправление и местната 
администрация,  във връзка чл. 220 ал.1 и чл. 221 от Търговския закон и  Решение 
№ 6/67, взето с протокол  № 6 от заседание на Общински съвет с. Крушари, 
проведено на 30.05.2013г., с поименно гласуване,  общ брой гласували 11 , от тях с 
11  гласа “за”,  0 “против” и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 

    РЕШЕНИЕ        №  5 / 63 
 

1. Общинският съвет-Крушари  възлага на представителя на Община  
Крушари в извънредното Общо събрание на акционерите в “МБАЛ- Добрич“ АД град 
Добрич, което ще се проведе на 28.04.2015г. година, а при липса на кворум на 
14.05.2015г., да изрази позицията на Община Крушари по предварително обявения 
дневен ред в писмо на Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за 
активно лечение-Добрич” АД с изх.№ 3421/25.03.2015г. и му дава мандат да гласува 
както следва:  

 

1.1.По т. 1 от предварителния дневния ред, относно: Освобождаване на 
настоящия Съвет на директорите и избор на нов Съвет на директорите – проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия Съвет на 
директорите и избира нов Съвет на директорите.  – да гласува  „за“. 

 

1.2.По т. 2 от предварителния дневния ред, относно: Определяне на мандата 
на новия Съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите.  
– да гласува  „за“. 

 

1.3.По т.3 от предварителния дневния ред, относно: Определяне на 
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите 
определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 
да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни 
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заплати в лечебно заведение, но не повече от петкратния размер на минималната 
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 
съответствие с Наредба № 9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е 
възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение в 
случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен 
акт. – да гласува „за”. 

 

2. Общинският съвет  възлага на  Кмета последващите съгласно Закона 
действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


