
 

                          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   №  12 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2016 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
          
       ОТНОСНО:  Предложение относно промяна начина на трайно ползване на 

поземлен имот   № 039076 по КВС на с. Добрин. 
 

 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. 78а ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността  и ползването на земеделските земи и чл. 6 ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13  
гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  12 / 112 
 

1. Общинският съвет с. Крушари   дава  предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване  /НТП/ от „пасище,мера“ в „нива“ на поземлен имат, 
както следва: 

-Поземлен имот № 039076 с площ от 1.568 дка по картата на възстановена 
собственост /КВС/ на с. Добрин IV категория, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 1189 от 08.11.2010г. 

2. Общинският  съвет  определя  срок на валидност на предварителното 
съгласие за промяна начина на трайно ползване на имотите 2 /две/ години, считано 
от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

3. Общинският съвет  дава съгласие за промяна предназначението на 
поземлен имот № 039076  по картата на възстановена собственост /КВС/ на с. 
Добрин от публична в частна общинска собственост, след промяна на  начина на 
трайно ползване на имотите. 

4. Общинският съвет възлага на кмета на община Крушари да извърши 
необходимите законови действия. 
 

 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                                  

          ОТНОСНО: Предложение относно удължаване срока на договор за 
отдаване под наем на поземлен имот-публична общинска собственост № ОС-09-
838 от 15.11.2011 година. 
 

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. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 17 ал.3 от 
Наредба № 8 на ОбС и искане с вх. № ОС-12-5167/07.10.2016г. от Петър Игнатов 
Петров, с поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
 
                    РЕШЕНИЕ           №  12 / 113 
 

1. Общинският съвет с. Крушари   дава  съгласие да се удължи срока на 
договор за наем № ОС-09-838 от 15.11.2011г. за отдаване под  наем на  8,958 дка 
торище с. Крушари, представляващи част от имот с индентификатор 40097.29.16/ 
номер по предходен план 000070/  по кадарстралната карта на с. Крушари с обща 
площ 88,958 дка, актувано с акт за публична общинска собственост 
№2125/26.09.2014г. с 5 /пет/ години , считано от 15.11.2016г. 

 

2. Общинският съвет  определя годишна наемна цена по договора  от 9.00 
лв.- / 8,958 дка х 12.00 лв. на основание чл. 78 ал.1 от  Наредба № 8 на ОбС 
Крушари-базисна наечна цена за необработваеми и пустеещи земи=107.50лв. 
годишна наемна цена; 107.50лв.: 12 месеца=8.96лв. месечна наемна цена. 
 

3. Общинският съвет  възлага на кмета на община Крушари да сключи анекс 
с наемателя. 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

        ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от 
председателя на Общинския съвет за периода от 
01.07.2016г. до 30.09.2016 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.8 ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната   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           №  12 / 114 
 

1.  Общинският съвет с. Крушари   приема  отчета за разходваните средства 
за командировки от председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2016г. 
до 30.09.2016 година. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    

        ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за изменение 
на Подробен устройствен план-план за регулация Първи 
етап: Проект за изменение на ПУП-ПР на селищна 
територия, западно от ул. „Суха река“ с. Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.11  
и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл. 129 ал.1  от Закона за устройство на територията , общ брой 
гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ           №  12  / 115 
 

1.  Общинският съвет  с. Крушари одобрява проект за изменение на 
Подробен устройствен план-план за регулация/ПУП-ПР/ Първи етап: Проект за 
изменение на ПУП-ПР на селищна територия, западно от ул. „Суха река“                             
с. Крушари. 

2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    

         ОТНОСНО: Информация  относно нивото на изпълнение на проектите, 
по които работи община 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           №  12 / 116 
 
 

1. Общински съвет Крушари  приема  информацията относно нивото на 
изпълнение на проектите, по които работи община Крушари. 
 

 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
                    ОТНОСНО: Информация относно извършената подготовка на 

общината за работа при усложнена зимна обстановка, 
сезон 2016-2017 година. 

 
 
 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           №  12 / 117 
 
 

1.Общински съвет Крушари  приема информацията относно извършената 
подготовка на общината за работа при усложнена зимна обстановка, сезон 2016-
2017 година. 

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

 

 

http://www.krushari.bg/
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                   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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
                    ОТНОСНО:   Информация за състоянието дейността на Дом за стари 

хора „Света Петка“  с. Добрин за 2016 година. 
 

 
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           №  12 / 118 
 

1. Общински съвет с. Крушари   приема  информацията за състоянието и 
дейността на Дом за стари хора „Света Петка“   с. Добрин за 2016 година. 

 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

http://www.krushari.bg/

