
 

 

 
 

Решение 
 № 

 
Прието решение 

Отговорна 
дирекция, 

отдел 

 
Предприети действия 

№  9 / 75 
 

Общински съвет-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.4 се правят следните изменения: 
В ал.1, т.4 се отменя. 
§2.В чл.29 се правят следните изменения:  
В ал.2, т.6 се отменя. 
§3.В чл.35 се правят следните изменения:  
Ал.3 се отменя. 
§4.Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й. 

 ФБ Изпълнено 

№  9 / 76  
1.  Общински съвет с. Крушари   приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари, както следва: 
§ 1. В чл. 52 се правят следните изменения: 
              1.В ал. 1 думите „31 декември“ се заменят с „30 септември“. 
              2.В ал. 2 думите „31 декември“ се заменят с „30 септември“. 

 ФБ Изпълнено 

№  9 / 77 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема отчета за касовото изпълнение на бюджета, на  сметките за 
средства от Европейския съюз на община Крушари за първото шестмесечие на 2017 година. 
 

ФБ Изпълнено 

№  9  / 78 1. Общински  съвет с. Крушари приема отчета за събраните приходи от местни данъци и такси за 
първото шестмесечие на 2017 година. 
 

ФБ Изпълнено 

№  9  / 80 1. Общински съвет с. Крушари  приема изменение в Решение №7/70 от 14.06.2017 година, както 
следва: 
- Изключва имот  под №28 в списъка на с.Поручик Кърджиево, а именно: 

с. Пор.Кърджиево       

№ Имот № Площ  

Начин на 
тр.ползв
ане 

Катего
рия АОС №/дата 

Пазарна 
стойност 
на имота  
лева/дка 

Пазарна 
стойност 
на 
имота/лева 

Началн
а 
тръжна 
цена 

         

28 114197 3.608 
др.сел.те
р. ІV 1037/10.05.2010 1200 4330.00 4330.00 

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

РРХД Издадена заповед №рд-08-
297/04.07.2017г. за 
отписване от регистъра 
за частна общинска 
собственост.  



 

 

№  9  / 81 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава мандат на Желка Стойкова Великова – Зам.кмет на Община 
Крушари да представлява Община Крушари в извънредното заседание на Общото събрание на 
Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено 
на 31.07.2017 година от  14:00 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич и я 
упълномощава  да гласува, както следва:  
1.1. По първа точка от дневния ред         -  „за“. 
2. Определя Юлия Пенева Стойкова–секретар на община Крушари за представител на общината в 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК, при невъзможност на Зам.кмета на Община Крушари да 
участва лично в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като я 
упълномощава да гласува, както следва:  
1.1. По първа точка от дневния ред         -  „за“. 
 

РРХД Решението е изпълнено. 

№  9  / 82            1. Общински съвет с. Крушари   приема  следното допълнение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 
 
1.В Раздел II точка 4 се добавя точка 11 

№ 
по 
ред 

Описание на 
имота 

АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

11 Детска градина 
с.Коритен 

1029/12.10.2009г. Кв.25, УПИ I, 
пл.№218 

Земя-3300 кв.м. 
Сграда-235 кв.м. 

11034,60 
лв. 

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

РРХД Решението е изпълнено. 

№  9  / 83            1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се предостави на Средно училище „Христо 
Смирненски” с.Крушари безвъзмездно право на управление върху недвижим имот-публична 
общинска собственост с адрес с.Крушари, ул.»Христо Смирненски» №10а, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 40097.501.389(по предходен план: номер 260, кв.56, парцел IX) с площ 23849 
кв.м. по кадастралната карта на с.Крушари и построените в него сгради, както следва: 
- сграда с идентификатор 40097.501.389.1, предназначение: сграда за образование, брой етажи: 1, 
застроена площ: 296 кв.м., конструкция: массивна, 
- сграда с идентификатор 40097.501.389.2.1, предназначение: за спортна и развлекателна дейност, 
брой етажи: 1, застроена площ: 824 кв.м., в това число 29 кв.м. топла връзка, конструкция: масивна, 
- сграда с идентификатор 40097.501.389.5, предназначение: сграда за образование, брой етажи: 3, 
застроена площ: 666 кв.м., конструкция: масивна, 
всички актувани с акт за публична общинска собственост №93/06.10.2000г. за срок от 10 (десет) 
години, считано от 28.08.2017г. 
2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 

РРХД Сключен е договор №ОС-09-
2067/04.09.2017г. 



 

 

 
 

№  9  / 84            1. Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се предостави на                                     
Основно училище „Васил Левски” с.Коритен безвъзмездно право на управление върху недвижим 
имот-публична общинска собственост с адрес с.Коритен, ул.»Втора» №2, представляващ дворно 
място с площ от 11800 кв.м., находящо се в кв.22, парцел отреден «За Училище» по плана на 
с.Коритен и построените в него сгради, както следва: 

- сграда със застроена площ 467 кв.м., предназначение: сграда за училище, брой етажи: 2, 
конструкция: масивна, 

- сграда със застроена площ 250 кв.м., предназначение: физкултурен салон, брой етажи: 1, 
конструкция: масивна, 

- сграда със застроена площ 42 кв.м., предназначение:котелно, брой етажи:1, 
конструкция:масивна,  

всички актувани с акт за публична общинска собственост №97/20.11.2000г. за срок от 10 
(десет) години, считано от 27.07.2017г. 

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

РРХД Сключен е договор №ОС-09-
2068/04.09.2017г. 

№  9  / 85            1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се предостави на            Основно училище 
„Отец Паисий” с.Лозенец безвъзмездно право на управление върху недвижим имот-публична 
общинска собственост с адрес с.Лозенец, ул.»Първа» №65, представляващ дворно място с площ от 
8000 кв.м. и построената в него сграда със застроена площ 350 кв.м., предназначение: сграда за 
училище, брой етажи: 1, конструкция: масивна, находящи се в кв.6, парцел I с пл.№242 отреден „За 
Училище” по плана на с.Лозенец, актувани с акт за публична общинска собственост 
№357/11.11.2005г. за срок от 10 (десет) години, считано от 28.08.2017г. 
   2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 

РРХД Сключен е договор №ОС-09-
2069/04.09.2017г. 

№  9  / 86 I. Общински съвет с.Крушари   дава  съгласие за прекратяване на  договор №ОС-09-966/25.03.2013г. 
за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-публична общинска собственост, 
представляващ масивна едноетажна сграда състояща се от две спални, две занимални, 
методически кабинет, кухня, сервизни помещения, склад за хранителни продукти и склад за гориво с 
обща ЗП от 235 кв.м. и дворно място от 3300 кв.м., находящи се в кв.25 парцел І с пл.№218 по плана 
на с.Коритен, актувани с АОС №1029/12.10.2009г. на Детска градина с.Коритен, считано от 
28.08.2017г. 
II. Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се предоставят на Детска градина с.Крушари за 
безвъзмездно право на управление за срок от 10 (десет) години, считано от 28.08.2017г. следните 
имоти-публична общинска собственост: 
1. Двуетажна масивна сграда със застроена площ 330 кв.м., двуетажна масивна сграда със 
застроена площ 136 кв.м., едноетажна масивна сграда със застроена площ 152 кв.м., топла връзка 
със застроена площ 60 кв.м. и дворно място от 6497 кв.м., находящи се в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.491 (номер по предходен план 261, кв.39, парцел I) по кадастралната 
карна на с.Крушари, актувани с АОС № 90 от 11.09.2000г. 
2. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 235 кв.м. и дворно място от 3300 кв.м., находящи 
се в кв.25, парцел І с пл.№218 по плана на с.Коритен, актувани с АОС №1029/12.10.2009г.  

РРХД Договорът е прекратен. 



 

 

3. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 486 кв.м. и дворно място от 4300 кв.м., находящи 
се в кв.4, парцел I отреден «За Детска градина» по плана на с.Лозенец, актувани с АОС 
№88/11.09.2000г.  
4. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 395 кв.м. и дворно място от 1300 кв.м., находящи 
се в кв.24, парцел ІV с пл.№500 по плана на с.Телериг, актувани с АОС №94/20.11.2000г.  
ІІІ.  Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 
 

№  9  / 87 
 

            1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се предостави на Дом за стари хора 
„Света Петка” с.Добрин безвъзмездно право на управление върху недвижим имот-публична 
общинска собственост с адрес с.Добрин, ул.»Седма» №8, представляващ дворно място с площ от 
4915 кв.м. и построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 510 кв.м., находящи 
се в кв.67, парцел IIІ с пл.№117 по плана на с.Добрин, актувани с акт за публична общинска 
собственост №1779/21.08.2012г. за срок от 10 (десет) години, считано от 28.08.2017г. 

 
2. Общинският  съвет   възлага  на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

РРХД Сключен е договор №ОС-09-
2065/04.09.2017г. 

№  9  / 88 
 

            1. Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се предостави на Народно читалище „Асен 
Златаров-1962” с.Лозенец безвъзмездно право на управление върху недвижим имот-публична 
общинска собственост с адрес с.Лозенец, ул.»Първа» №64, представляващ дворно място с площ 
870 кв.м. и построените в него: двуетажна масивна сграда със застроена площ 510кв.м., едноетажна 
масивна сграда със застроена площ 50кв.м., едноетажна паянтова сграда със застроена площ 
25кв.м., находящи се в парцел отреден „За Културен дом и парк” в кв.41 по плана на с.Лозенец, 
актувани с акт за публична общинска собственост №1032/23.10.2009г. за срок от 10 (десет) години, 
считано от 01.09.2017г. 
2. Общинският съвет възлага  на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 
 

РРХД Сключен е договор №ОС-09-
2064/04.09.2017г. 

№  9  / 89  
1.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 2017/2018 година, 
съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) години. 

2.  Общинският  съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга 
и сключи договор със спечелилите кандидати. 
 

РРХД Отдадени под наем са ПИ 
№016006 с площ 49,993 дка 
в с.Габер и ПИ №010055 с 
площ 12,298 дка в 
с.Северняк. 

№  9  / 90 
 

            І. Общински  съвет с.Крушари   приема следното допълнение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 
1.В Раздел II, точка 3 се добавя точка 9: 
 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

РРХД Решението е изпълнено. 



 

 

9 Поземлен имот с площ 0,220 
дка с НТП-нива, IV категория 

2404/16.06.2017г. №005039 0,220 дка 25,50 лв. 

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

№  9  / 91  
            1.  Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот №005039 с площ от 0,220дка с начин на трайно ползване-нива, 
IV категория по КВС на с.Лозенец, актуван с акт за частна общинска собственост №2404/16.06.2017г. 
2. Общински  съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 405,00лв. (четиристотин и пет 
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  450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева). 
3. Общинският съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 

РРХД Имотът е продаден с 
договор №ОС-09-
1993/13.02.2017г. на Кирил 
Петров Жендов. 

№  9  / 92           
            1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се прекрати договор №ОС-09-

372/28.08.2007г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-публична общинска 
собственост, представляващ дворно място с площ 3720 кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда със 
ЗП 465,50 кв.м., едноетажна масивна сграда със ЗП 290 кв.м., едноетажна масивна сграда със ЗП 
135 кв.м., гараж и работилница със ЗП 60 кв.м., находящи се в кв.4 парцел XII с пл.№43 по плана на 
с.Крушари, актувани с акт за публична общинска собственост №652/27.10.2006г. на Дом за деца и 
младежи с умствена изостаналост с.Крушари, считано от 28.08.2017г. 

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

 

РРХД Договорът е прекратен. 

№  9  / 93             1.  Общински съвет с.Крушари  дава  съгласие да се прекрати договор №ОС-09-
375/28.08.2007г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-публична общинска 
собственост, представляващ дворно място с площ 12450 кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда 
със ЗП 723 кв.м. и двуетажна масивна сграда със ЗП 360 кв.м., находящи се в кв.16 парцел с 
пл.№104 по плана на с.Телериг, актувани с акт за публична общинска собственост №96/20.11.2000г. 
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. 

РРХД Договорът е прекратен. 

№  9  / 94 
 

            1.  Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с 
тайно наддаване на специален автомобил  „МАН ТГА 18.360“, двигател №5350542165V5Е1, рег. 
№ТХ7238ХС и контейнер предназначен за сметосъбиране и сметоизвозване с фабричен № 
SCK0120092521 
2. Общински съвет с. Крушари  приема пазарната оценка на специален автомобил  „МАН ТГА 
18.360“, двигател №5350542165V5Е1, рег. №ТХ7238ХС от 14500лв. и  на контейнер предназначен за 
сметосъбиране и сметоизвозване с фабричен № SCK0120092521 от 5100лв., изготвена от съдебен 
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи със сертификат за правоспособност рег. 

РРХД Търгът не е проведен 
поради липса на оферти. 



 

 

№230-V от 16.07.2001г. издаден от Национален експертно-образователен център и определя 
начална тръжна цена за специален автомобил  „МАН ТГА 18.360“, двигател №5350542165V5Е1, рег. 
№ТХ7238ХС от 14500лв. и  на контейнер предназначен за сметосъбиране и сметоизвозване с 
фабричен № SCK0120092521 от 5100лв. 
3. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и  
сключи договор със спечелилия кандидат. 

№  9  / 95 1.  Общински  съвет с.Крушари   приема отчета за извършените разходи за командировки от 
председателя на Общинския съвет за периода  от 01.04.2017г. до 30.06.2017г. 

ФБ Изпълнено 

№  9  / 96 1. Общински  съвет с. Крушари   дава съгласие да се изготви и процедира изменение на подробен 
устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за част от кв.31 и кв.32 по плана на с. Полковник 
Дяково, община Крушари. 
  2. Общинският съвет  възлага  на Кмета последващи по ЗУТ действия. 

РРХД Издадена Заповед №РД-08-
443/31.08.2017г. за 
разрешение за изработване; в 
процес на одобряване 

№  9  / 97 1.Общински съвет с. Крушари  приема  информацията за нивото на изпълнение на проектите, по 
които работи общината. 

РРХД  

№  9  / 98 1. Общински  съвет с. Крушари   предлага  на Министерството на образованието  СУ „Христо 
Смирненски” с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включено в Списъка на средищните  
училища за учебната 2017/ 2018 г. 

 Включено в ПМС № 766 
от 12.12.2017 г. 

№  9  / 99 
 

 1. Общински съвет с. Крушари   предага на Министерството на образованието  ОУ „Васил Левски” с. 
Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включено в Списъка на защитени училища за учебната 
2017/ 2018 г. 

РРХД Включено в ПМС № 775 
от 14.12.2017 г. 

№  9  / 100 
 

 1.  Общински съвет с. Крушари   предлага  на Министерството на образованието ,  ОУ „Васил 
Левски” с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включено в Списъка на средищните  
училища за учебната 2017/ 2018 г. 
 

РРХД Включено в ПМС № 766 
от 12.12.2017 г 

№  9  / 101 
 

1. Общински съвет с. Крушари   предлага на Министерството на образованието , изнесена група  с. 
Коритен на детска градина   с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включена в Списъка на 
защитени детски градини за учебната 2017/ 2018 г. 

 

РРХД Включено в ПМС № 775 
от 14.12.2017 г. 

№  9  / 102 
 

1.  Общински съвет с. Крушари   предлага на Министерството на образованието , изнесена група  с. 
Коритен на детска градина с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включена в Списъка на 
средищните детски градини за учебната 2017/ 2018 г. 

РРХД Решението е изпълнено. 

№  9  / 103 
 

1. Общински съвет с. Крушари   предлага на Министерството на образованието , изнесена група  с. 
Телериг на детска градина с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включена в Списъка на 
средищните детски градини за учебната 2017/ 2018 г. 
 

РРХД Решението е изпълнено 

№  9  / 104 
 

1.  Общински съвет с. Крушари   предлага на Министерството на образованието,  детска градина с. 
Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, да бъде включена в Списъка на средищните детски градини за 
учебната 2017/ 2018 г. 

 

РРХД Включено в ПМС № 766 
от 12.12.2017 г 

№  9  / 105 
 

 I. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за  маломерни 
паралелки  от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученици  за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените единни разходни стандарти за съответната дейност в училищата на общината  за 
учебната 2017/ 2018 г, както следва: 

РРХД    Решението е изпълнено 



 

 

 
1.  ОУ „О. Паисий” с. Лозенец  
                V клас – 10 ученици  
         
2.  СУ „ Хр. Смирненски” с. Крушари 
                Х клас – 13 ученици 
                ХІ клас – 11 ученици 

№  9  / 106           1.  Общински съвет с. Крушари   дава съгласие да се осигурят допълнителни средства  за   
слети паралелки  от І до ХІІ клас с не по-малко от 10 ученици от два  класа  за обезпечаване на 
учебния процес, извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност в 
училищата на общината  за учебната 2017/ 2018 г, както следва: 
    
                      ОУ „О. Паисий” с. Лозенец  - слети паралелки 
                                 І –    ІІ клас - 13 ученици 
                               ІІІ – ІV  клас – 12 ученици 
                               VІ – VІІ клас – 15 ученици 

РРХД Решението е изпълнено 

№  9  / 107 
 

 
1.Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за  маломерни 
паралелки  от І до ХІІ клас с  по-малко от 10 ученици  за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените единни разходни стандарти за съответната дейност в училищата на общината  за 
учебната 2017/ 2018 г, както следва:     
         
                             СУ „ Хр. Смирненски” с. Крушари 
                                    

РРХД Решението е изпълнено 

№  9  / 108 
 

 
              1.  Общински съвет с. Крушари приема  Годишен план на дейностите за подкрепа на 

личностно развитие на децата и учениците в община Крушари за 2017 г. 
 

РРХД Решението е изпълнено 

№  10 / 110 1.  Общински съвет с. Крушари   приема  отчета за извършените разходи за командировки от 
кмета на общината  за второто тримесечие на 2017 година. 

ФБ Изпълнено 

№  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.  
 

РРХД В изпълнение на 
решението са образувани 
два имота – ПИ №053003 
актуван с АчОС 
№2411/10.10.2017г. и ПИ 
№053004 актуван с АчОС 
№2412/10.10.2017г. 



 

 

№ 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-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. 

РРХД Договорът е прекратен. 

№  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“. 

 

РРХД Изпълнено 

№  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. 

 

РРХД Решението е изпълнено 

№ 11 / 116 І. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот с 
идентификатор 40097.29.45 с площ от 9344 кв.м. с начин на трайно ползване-за 
селскостопански,горски,ведомствен път по кадастралната карта на с.Крушари в следствие на която 
се образуват два нови имота, както следва: 
 1. Поземлен имот с идентификатор 40097.29.50 с площ 8626 кв.м., начин на трайно ползване 
– за селскостопански,горски,ведомствен път по кадастралната карта на с.Крушари. 
 2. Поземлен имот с идентификатор 40097.29.51 с площ 717 кв.м., начин на трайно ползване – 
за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на с.Крушари. 

II. Общинският съвет с.Крушари  дава  предварително съгласие за промяна начина на трайно 
ползване (НТП) от „за селскостопански,горски,ведомствен път” в „за стопански двор” на поземлен 
имот описан в раздел I, точка 2 от предложението, както следва: 

1.Поземлен имот с идентификатор 40097.29.51 с площ 717 кв.м., начин на трайно ползване – 
за селскостопански,горски,ведомствен път по кадастралната карта на с.Крушари. 

III. Общинския съвет  определя  срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 
начина на трайно ползване на имот с идентификатор 40097.29.51 от 2 (две) години, считано от 
датата на влизане в сила на настоящото решение. 

IV. Общинският съвет с.Крушари   дава  съгласие за промяна предназначението на имот с 
идентификатор 40097.29.51 по кадастралната карта (КК) на с.Крушари от публична в частна 
общинска собственост, след промяна на начина на трайно ползване на имота. 

РРХД В изпълнение на 
решението са образувани 
два имота – ПИ 
№40097.29.51 актуван с 
АчОС №2413/07.11.2017г. и 
ПИ №40097.29.50 актуван с 
АпОС №2414/07.11.2017г. 



 

 

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.  

 

№ 11 / 117 
 

I. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот № 
059034 с площ от 7,505 дка, IV категория с начин на трайно ползване – местен път по КВС на 
с.Лозенец в следствие на която се образуват два нови имота, както следва: 
 1. Имот с проектен № 059048 с проектна площ 3,031 дка, начин на трайно ползване – местен 
път, IV категория по КВС на с.Лозенец. 
 2. Имот с проектен № 059049 с проектна площ 4,474 дка, начин на трайно ползване – местен 
път, IV категория по КВС на с.Лозенец. 

II. Общинският съвет с.Крушари дава  предварително съгласие за промяна начина на трайно 
ползване (НТП) от „местен път” в „друга селищна територия” на поземлен имот описан в раздел I, 
точка 1 от предложението, както следва: 
 1.Имот с проектен № 059048 с проектна площ 3,031 дка, начин на трайно ползване -  местен 
път, IV категория по КВС на с.Лозенец. 

III. Общинският съвет  определя  срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 
начина на трайно ползване на имот с проектен №059048 от 2 (две) години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящото решение. 

IV. Общинският  съвет с.Крушари дава съгласие за промяна предназначението на поземлен 
имот № 059048 по картата на възстановена собственост (КВС) на с.Лозенец 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 5.11.2004г. за поддържане 
на картата на възстановената собственост. 

 

РРХД В изпълнение на 
решението са образувани 
два имота – ПИ №059048 
актуван с АчОС 
№2415/30.11.2017г. и ПИ 
№059049. 

№  11 / 118 І. Общинският  съвет с.Крушари   приема следното допълнение в Програмата за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

1.В точка 3 се добавя точка 257: 

№ по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

7 Поземлени имот с площ 1,475 дка с НТП-
нива, VI категория по КВС на с.Северци 

2406/ 
13.07.2017г. 

№023001 1,475 
дка 

125,40лв. 

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

действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

РРХД Решението е изпълнено. 

№  11 / 119 1. Общинският съвет с. Крушари   дава  съгласие да се извърши продажба чрез публичен 
търг с тайно наддаване на поземлен имот №023001 с площ от 1,475 дка, VI категория е с начин на 
трайно ползване-нива по КВС на с.Северци, актуван с акт за частна общинска собственост 
№2406/13.07.2017г. 

РРХД Имотът е продаден с 
договор №ОС-09-
2116/01.12.2017г. на Димка 
Димитрова Пенева. 



 

 

2. Общинският съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 1770,00 лв., 
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  1800,00 лв.  

3. Общинският съвет  възлага  на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 

 

№  11 / 120 1. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се предоставят под наем полски пътища и 
отводнителни канали на територията на Община Крушари, за срок от една година на участниците в 
споразуменията по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за 
стопанската 2017/2018 г., по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище.  

2. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, 
декларирани и заявени за ползване в реални граници през настоящата и следващата стопанска 
година. 

3. Общинският съвет  възлага на Кмета на общината последващи законови действия. 
 

РРХД В изпълнение на 
решението на всички лица, 
които са без задължение 
към общината се сключват 
договори за наем на полски 
пътища. 

№ 11  / 121 І. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот с 
идентификатор 40097.223.42 с площ от 115,259 кв.м. с начин на трайно ползване-пасища,мери по 
кадастралната карта на с.Крушари в следствие на която се образуват два нови имота, както следва: 
 1. Поземлен имот с идентификатор 40097.223.45 с площ 114,059 дка., начин на трайно 
ползване – пасища,мери по кадастралната карта на с.Крушари. 
 2. Поземлен имот с идентификатор 40097.223.44 с площ 1,200 дка, начин на трайно ползване 
– пасища,мери по кадастралната карта на с.Крушари. 

II. Общинският съвет с.Крушари  дава  предварително съгласие за промяна начина на трайно 
ползване (НТП) от „пасища,мери” в „друга селскостопанска територия” на поземлен имот описан в 
раздел I, точка 2 от предложението, както следва: 

1.Поземлен имот с идентификатор 40097.223.44 с площ 1,200 дка, начин на трайно ползване 
– пасища,мери по кадастралната карта на с.Крушари. 

III. Общинският съвет  определя  срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 
начина на трайно ползване на имот с идентификатор 40097.223.44 от 2 (две) години, считано от 
датата на влизане в сила на настоящото решение. 

IV. Общинският съвет с.Крушари   дава  съгласие за промяна предназначението на имот с 
идентификатор 40097.223.44 по кадастралната карта (КК) на с.Крушари 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.  
 

РРХД В изпълнение на 
решението са образувани 
два имота – ПИ 
№40097.223.45 актуван с 
АпОС №2416/18.12.2017г. и 
ПИ №40097.223.44, който 
преминава в собственост 
на н-ци на Йордан Георгиев 
Петров.. 

№ 11  / 122 1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие Община Крушари да кандидатства с проект 
„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на 
територията на Община Крушари“ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. 

РРХД Решението е изпълнено. 



 

 

 

№ 11  / 124 1.Общински съвет–Крушари дава съгласие община Крушари да да кандидатства с проект 
„Социално предприятие - Крушари” по процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за 
кандидатстване BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.   

 

РРХД Решението е изпълнено. 

№  12 / 125 І. Общинският съвет с.Крушари на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.77 от 
АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.6 и 7 от ЗМДТ  приема  Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост, както следва: 

§1. В чл.41 се правят следните изменения: 
Точка 1 се отменя. 
§2. Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й. 

 

РРХД Решението е изпълнено. 

№  12 / 126 I. Общинският съвет с.Крушари на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.77 от АПК, 
чл.11, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.47в от ППЗСПЗЗ   приема  Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба №8  за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост на територията на община Крушари, както следва: 

§1 В чл.103 т.6 се отменя. 
§2. Член 110 ал.2 се изменя така: 
(2)Право на участие в търга или конкурса имат кандидатите, които: 
1. нямат парични задължения към общината; 
2. нямат прекратени договори за ползване на земи от общинския поземлен фонд поради 

неиздължаване на паричните задължения по тях; 
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 
4. не се намират в ликвидация; 
5. нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на 

изискването по т.1 и 2; 
§3. Създава се нова алинея 3 със следния текст: 
„(3) Информацията по т.1 и 2 се събира служебно от общинската администрация след 

подадено искане от кандидата в деловодството, обстоятелствата по т.3 и 4  се удостоверяват с 
документ от съответния компетентен орган, а тези по т.5 - с декларация.“ 

§4. Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й. 
 

РРХД Решението е изпълнено. 

№  12 / 127 1. Общинският съвет с.Крушари   приема  Междинна оценка за изпълнение на Общинския 
план за развитие на община Крушари 2014-2020 година. 

 
2. Общинският съвет  задължава  Кмета на общината да се изготви Програма за изпълнение 

на Общинския план за развитие на Община Крушари 2014-2020 година. 
 

РРХД  

№ 12  / 128 1. Общинският съвет с. Крушари  упълномощава  за полагане на първи подпис Добри 
Стоянов Стефанов–кмет на общината и Петкана Тончева Денева – гл.счетоводител  за втори подпис 
за всички видове плащания до 31.12.2017 година във връзка със закриване на Основно 

ФБ Изпълнено 



 

 

училище“Васил Левски“ с.Телериг. 
 
 

№ 12  / 130 І. Общинският съвет с.Крушари  приема следното допълнение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

1.В точка 3 се добавят точките, както следва: 

№ по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

258 Урегулиран поземлен имот 
XVIII, отреден „За комбинат, 
фурна и баня” в кв.14 по плана 
на с.Загорци 

2410/ 
18.09.2017г. 

Кв.14 
УПИ XVIII 

1780 
м2 

3545,80 
лв. 

259 Поземлен имот с начин на 
трайно ползване – пустееща 
необработваема земя , III 
категория по КВС на с.Лозенец 

2411/ 
10.10.2017г. 

№053003 1,746 
дка 

18,10 
лв. 

ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, съгласно 
разпоредбите на Закона за общинската собственост. 

 

РРХД Решението е изпълнено. 

№ 12  / 131 1. Общинският съвет с.Крушари  дава  съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на поземлен имот №053003 с площ 1,746 дка с начин на трайно ползване–пустееща 
необработваема земя, III категория по КВС на с.Лозенец, актуван с акт за частна общинска 
собственост №2411/10.10.2017г. 
2. Общинският съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 2619,00 лв., 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  2700,00 лв.  
3. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и сключи 
договор със спечелилия кандидат. 

 

РРХД Имотът е продаден с 
договор №ОС-09-
2144/20.12.2017г. на Огняна 
Георгиева Иванова. 

№ 12  / 132 1. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на урегулиран поземлен имот XVIII, отреден „За комбинат, фурна и баня” с площ 1780 
кв.м. в кв.14 по плана на с.Загорци, актуван с акт за частна общинска собственост 
№2410/18.09.2017г. 

2. Общинският съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 5340,00 лв., 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  5500,00 лв.  

 
3. Общинския съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и сключи 
договор със спечелилия кандидат. 
 

РРХД Имотът е продаден с 
договор №ОС-09-
2157/09.01.2018г. на 
Димитър Желев Петров. 



 

 

№ 12  / 133  
1. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с 

тайно наддаване на 25,00 м2, представляващи част от сградата на Училище с.Крушари с 
идентификатор 40097.501.389.2 по кадастралната карта на с.Крушари-публична общинска 
собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор 40097.501.389 по кадастралната карта 
на с.Крушари за продажба на закуски за срок от 5 (пет) години. 

2. Общинският  съвет  определя  начална тръжна месечна наемна цена от 50,00 лв. (25,00 
кв.м. х 2,00 лв./кв.м. от тарифата за определяне на начален размер на месечен наем за 1 кв.м. площ 
при предоставяне на помещения и терени-общинска собственост). 

3. Общинския съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 

 

РРХД Имотът е отдаден под 
наем с договор №ОС-09-
2143/20.12.2017г. на „Нарцис 
88” ЕООД. 

№ 12  / 134 1. Общинският съвет с.Крушари   приема отчета за извършените разходи за командировки от 
председателя на Общинския съвет за третото тримесечие на 2017 година. 
 

ФБ Изпълнено 

№ 12  / 136 1. Общинският съвет с.Крушари  приема информацията за извършената подготовка на 
общината за работа при усложнена  зимна обстановка,  сезон 2017/2018 година. 
 

РРХД  

№  13 / 137 І. 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, ал.3 се прави следното допълнение: 
 
Създава се нова т. 40 със следното съдържание: 
„ т. 40. Ползване на закрит плувен басейн при СУ „Христо Смирненски“                   с. Крушари: 
а) за деца до 18 години – 3,00 лв. на ден; 
б) за лица над 18 години – 5,00 лв. на ден; 
в) месечна карта  - 40,00 лв. на месец. 

 Няма да се заплаща такса в случаите, когато деца и ученици посещават закрития плувен 
басейн, съгласно утвърдена учебна програма по учебен план.“ 

§2. Тази Наредба влиза в сила в деня на приемането й. 
 

РРХД Изпълнено 

№  13 / 138 
 

1. Общински съвет с. Крушари  одобрява  неусвоените целеви капиталови средства по 
бюджет 2017 година, разпределени в капиталовата програма по бюджет 2018 година, а именно:           

                                                                                                                               лева                                                                                                                                                                                                                                                            

Ремонт на сграда алфатарски тип с.Габер                79100 

Ремонт на част от общински път DOB 2176 /ІІІ-293/Крушари-Северци –Граница 
общ.Крушари-Добричка/-Черна-Житница-Тянево 

 
            375100 

Реконструкция на открита спортна база-ІІ етап 340000 

 Проектиране“Рехабилитация на общински път 3172 /ІІІ-
7001/Кап.Димитрово-Габер –Огняново-/DOB 2171/ от км + 

  
 

ФБ Изпълнено 



 

 

0+000 до км 11+400“ 
 

41300 

Всичко преходен остатък  капиталови разходи 835500 

 
 

№  13 / 139 І. Общински съвет с.Крушари  приема следното допълнение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

 
1. В Раздел II, точка 4 се добавя точка 12 и 13: 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № ПИ №, 
Кв./парцел 

Площ Данъчна оценка 

12 Бивш битов комбинат 
с.Лозенец – сграда със ЗП 
93 кв.м. и терен с площ 770 
кв.м. 

2400/ 
04.05.2017г. 

Кв.4, парцел 
XVII 

770 кв.м. – 
терен 
93 кв.м. - 
сграда 

2801,60 лв. 

13 Масивна сграда със ЗП 289 
кв.м. и прилежащ терен  
1400 кв.м. 

48/ 
01.06.1999г. 

Кв.33, парцел 
VIII 

1400 кв.м. – 
терен 
289 кв.м. - 
сграда 

8817,20 лв. 

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

действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

РРХД Решението е изпълнено. 

№ 13  / 140 1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се удължи срока на договор за наем №ОС-
09-940 от 11.12.2012г. за отдаване под наем на дворно място от 895 кв.м., представляващо парцел 
V-общ. в кв.1 по плана на с.Северняк с 5 (пет) години, считано от 11.12.2017г. 

2. Общинският съвет  определя годишна наемна цена от  32,00 лв., съгласно чл.2, ал.1 от 
договора за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост №ОС-09-940/11.12.2012г. 
3. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс с наемателя.  

РРХД Решението е отменено. 

№ 13  / 141 
 

1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на 
ползване на Пенсионерски клуб „Надежда” с.Полковник Дяково върху част от общински имот-частна 
общинска собственост, представляваща 144,50 кв.м. от масивна сграда цялата със застроена площ 
289 кв.м. с прилежащ терен от 1400 кв.м., находящи се в парцел VIII в кв.33 по плана на с.Полковник 
Дяково, актувани с акт за частна общинска собственост №48/01.06.1999г. за срок от 5 (пет) години, 
считано от 01.12.2017г. 

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

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение. 

№ 13  / 142 1. Общински съвет с.Крушари   дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на 
ползване на Пенсионерски клуб „Оптимист” с.Полковник Дяково върху част от общински имот-
частна общинска собственост, представляваща 144,50 кв.м. от масивна сграда цялата със 
застроена площ 289 кв.м. с прилежащ терен от 1400 кв.м., находящи се в парцел VIII в кв.33 по 
плана на с.Полковник Дяково, актувани с акт за частна общинска собственост №48/01.06.1999г. за 

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение. 



 

 

срок от 5 (пет) години, считано от 01.12.2017г. 
 
2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно законовите разпоредби. 
 

№ 13  / 143 
 

1. Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на ползване на 
Пенсионерски клуб „Настроение” с.Лозенец върху общински имот-частна общинска собственост, 
представляващ една стая от 40,00 кв.м. от полумасивна сграда със застроена площ от 93 кв.м. с 
прилежащ терен от 770 кв.м., находящи се в парцел XVII в кв.4 по плана на с.Лозенец, актувани с 
акт за частна общинска собственост №2400/04.05.2017г. за срок от 5 (пет) години, считано от 
01.12.2017г. 
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби 

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение. 

№  13 / 144 1. Общински съвет с.Крушари  приема отчета за отдадените под наем поземлени имоти с начин на 
трайно ползване  пасища, мери - публична общинска собственост. 
 

РРХД ОбС с.Крушари е приел 
отчета. 

№ 13  / 145 1. Общински съвет с. Крушари   дава съгласие да бъде осигурено финансиране  със  собствени 
средства по бюджета на общината  за 2018 година  от дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“ на Полицейски  участък  с. Крушари за 100 литра дизелово гориво на месец за периода от 
01.01.2018 до 31.12.2018 година за лек автомобил Ситроен „Евазион“ с рег. № Тх 04 22 ХК, 
предоставен за безвъзмездно право на ползване с Решение № 12/134 от 30.09.2014 година на 
Общински съвет Крушари, за изпълнение на основните задачи и дейности  на служителите от 
Полицейски участък Крушари. 
 

ФБ Решението е в процес на 
изпълнение. 

№ 13  / 146 1. Общински съвет с. Крушари   дава съгласие да се изготви и процедира проект за изменение на 
подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ V и УПИ VІ в кв.19 и уличната 
регулация между ОТ 47 и ОТ 48 по плана на с. Коритен, община Крушари. 
 

2. Общинският съвет  възлага  на  Кмета последващи по ЗУТ действия.  
 

РРХД Издадена заповед №РД-08-
636/21.12.2017г. за 
разрешение за изработване 

№ 13  / 147 
 

           1.  Общински съвет с. Крушари  приема  за сведение  информацията  за състоянието и 
дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин за 2017 година.  
 
 

РРХД Решението е изпълнено 

№ 13  / 148 1. Общински съвет с. Крушари   приема за сведение информацията за дейността на социална 
услуга Център за социална рехабилитация и интеграция  с. Крушари. 
 
 

РРХД Решението е изпълнено 

№ 13  / 149 1. Общински съвет с. Крушари    приема  за сведение  информацията за дейността на 
Домашен социален патронаж. 
 

РРХД Решението е изпълнено 

№  14 / 150 
 

1. Общинският съвет с. Крушари   приема  Годишен план  за  заседанията  на Общински 
съвет Крушари  през  2018 година. 

  



 

 

 
 

№  14 / 152 
 

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

 
1.В раздел II, точка 1 се добавя точка 3: 

№ 
по 
ред 

Описание на имота        АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

3 Поземлен имот №098003 
с начин на трайно 
ползване-нива, 
IIIкатегория по КВС на 
с.Телериг 

264/01.04.2003г. №098003 15,397 дка 3387,00 лв. 

 
2.В раздел II, точка 3 се добавя точка 260: 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна оценка 

260 Поземлен имот с 
идентификатор 
№40097.29.51 с начин на 
трайно ползване-за 
стопански двор по КК на 
с.Крушари 

2413/07.11.2017г. 40097.29.51 717м2 1560,20 лв. 

 
ІІ. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост 

РРХД Решението е изпълнено. 

№ 14  / 153 1. Общински  съвет с.Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот №098003 с площ от 15,397 дка с начин на трайно ползване – 
нива, III категория по КВС на с.Телериг за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2018г. 

2. Общинският  съвет   определя  начална тръжна годишна наемна цена от 462,00 лв. (30,00 
лв./дка на основание чл.78, ал.1 от Наредба №8). 

3. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 
 

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение. 

№ 14  / 154 1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор № 40097.29.51 с площ 717 кв.м. с начин на 
трайно ползване – за стопански двор по кадастралната карта на с.Крушари,  актуван с акт за частна 
общинска собственост №2413/07.11.2017г. 

2. Общинският съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 5019,00 лв., 
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 

РРХД Решението е в процес на 
изпълнение. 



 

 

тръжна цена за имота от  5100,00 лв.  
3. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 

сключи договор със спечелилия кандидат. 
 

№ 14  / 155 1.  Общински съвет с. Крушари   приема  Програма за развитие на читалищната дейност в 
община Крушари през 2018 година. 
 
 

РРХД Решението е изпълнено 

№ 14  / 156 1. Общински съвет с.Крушари  приема отчета  за дейността на Обществения съвет за 
социално подпомагане за 2017 година.                                                                                                                                                                                                                                                        
 

РРХД  

№  14 / 157 1. Общински съвет с. Крушари   определя  за представител на Община Крушари в 
Областната комисия за изработване на Областната  здравна карта  на област Добрич  Димитрина 
Желева Петрова на длъжност директор на Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“ 
в община Крушари, а при невъзможност да участва Живка Николова Георгиева на длъжност 
мл.експерт „Социални дейности“ в Община Крушари. 

2. Общинският съвет на основание чл.60 ал.1 от АПК  допуска предварително изпълнение на 
решението. 
 

Мотиви за вземане на решение за допускане предварително изпълнение  
 
 С писмо с рег. № 08-00-257/28.11.2017 г. Министърът на здравеопазването уведомява 
Общинския съвет  за предстоящо изготвяне на Национална здравна карта, чрез която да се 
определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна 
извънболнична помощ. 
 С писмото се иска  в 10 дневен срок от получаването на същото Общинският съвет да 
определи представител на общината в Областната комисия за изготвяне на Областна здравна 
карта. 
           С оглед защитата на особено важни обществени и държавни интереси, свързани с по-
скорошното изработване на Националната здравна карта са налице основанията Общинският съвет 
да даде съгласие за допускане предварително изпълнение на решението. 
 

РРХД Решението е изпълнено 

 


