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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   № 6/ 25.05.2017 г. 
 

ОТНОСНО: 1. Предложение относно  допълнение на Програмата  за управление и 
разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2017 година. 

                         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 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 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 
                    РЕШЕНИЕ           №  6 / 58 
 

I.  Общински  съвет с. Крушари   приема  следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

1.В  Раздел II, в точка 3 се добавя точка 8: 

по 
ред 

Описание на 
имота 

     АОС № Кв./парцел Площ Данъчна оценка 

8 Бивше 
училище със 
ЗП 211 кв.м., 
1 етаж, 
масивна 
конструкция, 
строено през 
1938г. и 
прилежащ 
терен от 6600 
кв.м. 

2259/30.05.2016г. Кв.10, УПИ 
I, пл.№228, 
229;                   
с. Капитан 
Димитрово 

ЗП–211кв.м.; 
Прилежащ 
терен – 6600 
кв.м. 

16098,60 лева 

 
ІІ. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши 

необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

Поименно гласуване 
   

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

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

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 2. Предложение относно  делба и промяна начина на трайно ползване  
на поземлен имот № 035002 по КВС на с. Северняк. 

                         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 ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи и чл.6, ал.1 от Закона за общинската 
собственос във връзка с чл.14 ал.2 т.7 от Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане 
на картата на възстановената собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 
13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 

                    РЕШЕНИЕ           №  6 / 59 
 

І. Общински съвет с. Крушари   дава  съгласие да се извърши делба на поземлен 
имот №035002 с площ от 22,032 дка, III категория с начин на трайно ползване-
пасище,мера по КВС на с.Северняк, актуван с акт за частна общинска собственост 
№2198/01.09.2015г., в следствие на която се образуват два нови имота, както следва: 
 1. Имот с проектен № 035004 – проектна площ 1,459 дка, начин на трайно 
ползване – пасище,мера. 
 2. Имот с проектен № 035005 – проектна площ 20,573 дка, начин на трайно 
ползване – пасище,мера. 

II. Общински съвет с. Крушари  дава  предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „нива” на поземлен имот описан в 
раздел I, точка 2 от предложението, както следва: 

1. Имот с проектен № 035005 с площ от 20,573 дка по картата на възстановена 
собственост (КВС) на с.Северняк, III категория. 

III. Общинският съвет  определя срок на валидност на предварителното съгласие 
за промяна начина на трайно ползване на имот с проектен № 035005 от 2 (две) години, 
считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

IV. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие за промяна предназначението на 
имот с проектен № 035005 по картата на възстановена собственост (КВС) на 
с.Северняк от публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на 
трайно ползване на имота. 

V. 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. Назмие Исмаил Люман                   - за 
5. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
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8. Васко Балчев Балчев                      - за 
9. Петранка Янкова Кръстева            - за 

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

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 3. Предложение относно  делба и промяна начина на трайно ползване   
на поземлен имот № 000023  по КВС на с. Северци. 

                         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 ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи и чл.6, ал.1 от Закона за общинската 
собственос във връзка с чл.14 ал.2 т.7 от Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане 
на картата на възстановената собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 
13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

                  РЕШЕНИЕ           №  6 / 60 
 

І. Общински съвет с.Крушари   дава  съгласие да се извърши делба на поземлен 
имот №000023 с площ от 3,647 дка, VI категория с начин на трайно ползване-
пасище,мера по КВС на с.Северци, актуван с акт за частна общинска собственост 
№1701/29.08.2011г., в следствие на която се образуват два нови имота, както следва: 
 1. Имот с проектен № 023001 – проектна площ 1,475 дка, начин на трайно 
ползване – пасище,мера. 
 2. Имот с проектен № 023002 – проектна площ 2,172 дка, начин на трайно 
ползване – пасище,мера. 

II. Общински съвет с.Крушари  дава  предварително съгласие за промяна начина 
на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „нива” на поземлен имот описан в раздел 
I, точка 2 от предложението, както следва: 

1. Имот с проектен № 023001 с площ от 1,475 дка по картата на възстановена 
собственост (КВС) на с.Северци, VI категория. 

III. Общинският съвет  определя срок на валидност на предварителното съгласие 
за промяна начина на трайно ползване на имот с проектен № 023001 от 2 (две) години, 
считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

IV. Общински  съвет с.Крушари   дава съгласие за промяна предназначението на 
имот с проектен № 023001 по картата на възстановена собственост (КВС) на с.Северци 
от публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на трайно 
ползване на имота. 

V.  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. Назмие Исмаил Люман                   - за 
5. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
8. Васко Балчев Балчев                      - за 
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9. Петранка Янкова Кръстева            - за 
                               10. Айлян Йосифова Енчева               - за 
                               11. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               12. Иван Митев Иванов                        - за  

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 4.  Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите      
възнаграждения на кметовете на кметства в Община Крушари.                                                                                                             

                           Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание  на основание чл.21, 
ал.1, т.5  и чл. 27 ал.3 от Закона за месното самоуправление и местната 
администрация, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”,  0 “против”   и 0 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ           №  6  / 61 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  утвърждава  размера на  основните месечни 
работни заплати на кметовете на кметства,считано от 01 юни  2017 година,както 
следва: 

Име,презиме,фамилия Длъжностни наименования Предложение за  
основни месечни 
заплати 

Осман Шефкет Осман  Кмет на к-во Абрит 560 

Метин Юсеин Асан Кмет на к-во Габер 590 

Димитър Маринов Костадинов Кмет на к-во Добрин 570 

Севдалин Ангелов Митев  Кмет на к-во Загорци 570 

Осман Мустафа Азис  Кмет на к-во Северняк 560 

Айдън Певат Сюлейман  Кмет на к-во К.Димитрово 545 

Сезгин Аптиш Ибрям Кмет на к-во Бистрец 590 

Семра Ибрямова  Халил  Кмет на к-во Ефр.Бакалово 630 

Сейфула Мехмедалин Сейфула  Кмет на к-во Коритен  605 

Мюзекяр Салим Ахмед Кмет на к-во Лозенец 605 

Исмаил Османов Османов  Кмет на к-во Дяково 640 

Марин Пенев Маринов  Кмет на к-во Северци 545 

Несрин Неджмедин Юмер Кмет на к-во Телериг  640 
 
 

ОТНОСНО: 5. Анализ за дейността на  Районна служба „ПБЗН“ с. Крушари за      
периода от 01.01.2017 до 12.05.2017 година. 

                          Докладва: Гл.инспектор  С.Стойков-началник РСПБЗН Крушари 
 

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 13, от тях с 13  гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 
                                                РЕШЕНИЕ           №  6 / 62 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  приема анализа  за дейността на  Районна 
служба „ПБЗН“ с. Крушари за периода от 01.01.2017 до 12.05.2017 година. 
 
 

ОТНОСНО: 6. Информация за състоянието на водоснабдяването  Община Крушари.  
                        Докладва: Т. Стоилов-началник  В и К район Крушари 
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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 13, от тях с  13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, 
Общинският съвет прие  
 

    РЕШЕНИЕ           №  6 / 63 
 

1. Общински  съвет с. Крушари приема информацията за състоянието на 
водоснабдяването  Община Крушари 
 

ОТНОСНО: 7. Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и 
поддържане чистотата на населените места в общината. 

                           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 13, от тях с  13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ           №  6 / 64 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема информация за проведените 
мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в 
общината. 
 

ОТНОСНО: 8. Докладна записка относно  приемане на Общинска стратегия за  
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в Община 
Крушари   2017-2019  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 във 
връзка с чл. 197 ал.1 и ал.2  от Закона за предучилищното и училищно образование и 
чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование,  общ брой гласували 13, от тях с  
13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, Общинският съвет прие  
 

      РЕШЕНИЕ           №  6 / 65 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  приема Общинска стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците  в Община Крушари   2017-2019  година. 
 

ОТНОСНО: 9. Докладна записка относно  изменение и допълнение на  Програма 
за оптимизация на училищната мрежа в община Крушари за 
учебната 2017/2018 г. 

                           Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т. 12  и т. 
23 и чл.27 ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, 
Общинският съвет прие  

 

             РЕШЕНИЕ           №  6 / 66 
 

I. Общински съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения в 
Програма за оптимизацията на училищната мрежа в община Крушари за учебната 
2017/2018г.: 
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1. Създава се нова точка VІІІ „Показатели за изпълнение на целите на 
програмата и целеви стойности по тях” 

 

        VІІІ. Показатели за изпълнение на целите на програмата и целеви стойности по 
тях 

№ Показатели за изпълнение 
 на целите 

  Целеви стойности 

1. Брой закрити училища - едно основно училище се закрива, 
учениците се пренасочват в едно 
средно училище 

2. Брой на учениците продължили 
образованието си в средищното/ 
приемащо училище 

- 20 ученици 

3. Съотношение  „учител:ученици” /брой 
ученици на един учител/: 
 

 

  -в закритото училище 4,14 : 1 

 -в средищното приемащо училище  
10:1 

4. Брой на маломерни и слети паралелки:  

 - в закритото училище 4 маломерни слети паралелки 

 - в средищното приемащо училище максимум 4 маломерни и 0 слети 
паралелки 

5. Брой на паралелките в 
преобразуваното училище 

15 

6. Оптимизирани разходи 
 - намален брой персонал 

минимум със 7 броя след закриването 
на училището 

7. Подобрена материална база – ремонт 
и оборудване  

Извършен ремонт и закупено 
оборудване на стойност 135 000 лв. за 
приемащото училище. 

 
2. Точка VІІІ става точка ІХ със следния текст: 
ІХ.Бюджет на програмата въз основа на количествените и стойностни 

показатели. 
      Ремонтните дейности и закупуване на обзавеждане /оборудване е за приемащото 
средищно училище- СУ „Хр. Смирненски” с. Крушари 
 1.Строително -ремонтни дейности – 133 025 лв 
 2.Закупуване на обзавеждане и оборудване –  1 300 лв 

     3. Комуникационни разходи в размер до 2% от общия бюджет за провеждане на 
разяснителна кампания, свързана с развитие на образованието в община Крушари- 
675  лв.  
          4.Обезщетения на персонала в  резултат на закриването на ОУ „В. Левски”  
с. Телериг- 34 023 лв. 

    3. Точка ІХ става точка Х със следния текст: 
Х. Срокове и график за реализация на дейностите 

 

№ Дейност IV 
2017 

V 
2017 

VI 
2017 

VII 
2017 

VIII 
2017 

IX 
2017 

X 
2017 

XI 
2017 

I-III 
2018 

1. Разяснителна 
кампания 

Х Х    Х    

2. Осигуряване на 
транспорт на 

   Х Х Х    
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учениците от 
закритото училище до 
приемащото училище 

3. Избор на изпълнител 
по реда на ЗОП на  
обществена поръчка  
за строителство с 
предмет „Строително-
ремонтни дейности  в 
СУ „Христо 
Смирненски” с. 
Крушари“ 

   Х Х X X   

4. Провеждане на 
обществена поръчка  
за доставка на 
обзавеждане и 
оборудване в СУ „Хр. 
Смирненски”         с. 
Крушари 

   Х Х Х    

5. Изпълнение на 
обществена поръчка с 
предмет „Строително-
ремонтни дейности  в 
СУ „Христо 
Смирненски” с. 
Крушари“ 

     Х X X X 

6. Доставка на 
обзавеждане и 
оборудване в СУ „Хр. 
Смирненски”                          
с. Крушари 

    Х Х    

 
Посоченият в предходната таблица график е прогнозен. В случай на възникване 

на непредвидени обстоятелства при възлагането на обществената поръчка за 
строителството с предмет: „Строително-ремонтни дейности  в СУ „Христо Смирненски”                             
с. Крушари“, нейното изпълнение може да стартира след началото на учебната 
2017/2018г. или при стартирало преди това строителство, същото да продължи след 
началото на учебната 2017/2018г., като строителните работи няма да пречат на 
осъществяването на нормален учебен процес в училището. Ремонтните работи следва 
да приключат не по- късно от 15.08.2018г. 

 
 

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


