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О Т Ч Е Т

ОТ ДОБРИ СТОЯНОВ СТЕФАНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  КРУШАРИ 

ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и в изпълнение на Плана за работа на Общински съвет-  
Крушари, представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на 
Общински съвет за второто шестмесечие на 2018г.

mailto:krushari@dobrich.net
http://www.krushari.bg


Решение
№

Прието решение
Отговорна
дирекция,

отдел
Предприети действия

№ 8 / 6 7
1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие за създаване на социално 

предприятие „Помощ в дома и градината“ по реда на чл. 52 и чл.53 от ЗОС.

2. Общински съвет с. Крушари одобрява Правилник за дейността на социалното 
предприятие -  Приложение 1.

3. Общински съвет с. Крушари упълномощава Кмета на Община Крушари да 
предприеме всички необходими действия по създаване на социално предприятие по 
реда на чл. 52 и чл.53 от ЗОС, в това число подписване на финансови и технически 
документи, необходими за структуриране и функции на социалното предприятие.

РРХД Изпълнено

№ 9 / 6 8 1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общински съвет 
Крушари и неговите комисии за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 година.

№ 9 / 6 9 1. Общински съвет с. Крушари приема отчет за изпълнение решенията на 
Общински съвет Крушари за първото шестмесечие на 2018 година.

АПИОФБ 
РРХД

Изпълнено

№ 9 / 7 0 1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета на общината за 2017 година.

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 9 / 7 1 1. Общински съвет с. Крушари приема годишен отчет за състоянието на 
общинския дълг на Община Крушари за 2017 година с нула лева.

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 9 / 7 2 1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета на общината за първото шестмесечие на 2018 година.

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 9 / 7 3 1. Общински съвет с. Крушари одобрява промяната на капиталовата 
програма за 2018 година,а именно:

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

Наименование на обекта Било Става

Ремонт на улици в населени места в община Крушари по ПМС 
260 от 24.11.2017 дейност 239 440000



Ремонт на улици в населени места в община Крушари по ПМС 
260 от 24.11.2017 дейност 606 44000

0

Изработване на технически проект за обект“Рехабилитация на 
общински път 3172 /lll-7001/Кап.Димитрово-Габер -Огняново- 
ЮОВ 2171/ от км + 0+000 до км 11+400“ 41300

Проектиране на обект“Обновяване на площи за широко 
обществено ползване в община Крушари 3 100

Реконструкция на пешеходна зона на с.Крушари -  УПИ 
XVII,кв.60 по плана на с.Крушари“Технически и работен проект“

15000

Ремонт на сграда алфатарски тип с.Габер 79100 65400

За реконструкция на открита спортна база-М етап на 
училище“Хр.Смирненски“Крушари 340000 41800

0

2. Общинският съвет с.Крушари възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите промени по бюджета за 2018 година по пълна бюджетна класификация.

№ 9 / 7 4  1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за събраните и несъбрани приходи
от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2018 година.___________________

Изпълнено

№ 9 / 7 6  1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за
командировки от Кмета на общината за периода от 01.04.2018 до 30.06.2018 година.

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 9 / 7 7  1. Общински съвет с. Крушари приема информацията за нивото на изпълнение на
проектите, по които работи общината._______________________________________________

Изпълнено

№ 9 / 7 8  1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за 
съответната дейност, при формиране на паралелки от I до XII клас, с по-малко от 
десет ученици в СУ „Хр. Смирненски“ с. Крушари, както следва:

XI клас -  9 ученици
__________________ XII клас -  8 ученици____________________________________________

Изпълнено



№ 1 0 / 79 1. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба за изменение и допълнение в 
Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Крушари, както следва:

§1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. Създава нова точка 8 със следното съдържание:
„т.8 Данък върху таксиметров превоз на пътници“

§2. Чл. 4 се изменя така:
„Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой или чрез ПОС- терминал в касите на 
общинската администрация или безкасово по съответната сметка“.

§3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1 .Алинея 2 се изменя така:
„(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.“
2. Създават се нови алинеи 3 и 4 със следния текст:
„(3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху 
недвижим имот дължимият до прехвърлянето/ учредяването данък, включително за 
месеца на прехвърлянето/ учредяването, се заплаща от прехвърлителя/ учредителя 
преди прехвърлянето/учредяването.“
„(4) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в 
сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете 
по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“ 

§4.В чл. 14 се добавя изречение второ със следния текст:
„Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от 
една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по- голямата част 
от имота.“

§5.В чл. 18 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 
от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се 
съобщава на лицата до 1 март на същата година.“

§6.В чл. 20 текста „и чл. 17“ се заличава.
§7.В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1.Създава нова алинея 2 със следния текст:
„(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общината:
1. ежедневно- чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните

Изпълнено



данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните 
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или 
2. ежемесечно - на електронен носител.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§8.В чл. 41 се правят следните изменения:
1.Алинея 12 се изменя така:
„(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 
4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 100 лв.“

§9.В чл. 46 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите 
до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

§10.В чл. 47 изразът „ал. 2“ се заменя с „ал. 5“.
§11. В глава втора „Местни данъци“ се създава нов раздел VII „Данък върху 

таксиметров превоз на пътници“
§12. Създава се нов член 59 със следния текст:

„Чл.59. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък 
върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност 
по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на 
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от 
Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров 
превоз на пътници, издадено от кмета на община Крушари по Закона за автомобилните 
превози.“

§13. Създава се нов член 60 със следния текст:
„Чл.60. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 300 
лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници._____________________________________



(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров 
превоз на пътници с решение в срок до 31 октомври на предходната година, данъкът се 
събира на база действащия размер за предходната година.“

§14. Създава се нов член 61 със следния текст:
„ Чл.61.(1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по чл. 
61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето 
на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7- дневен срок от 
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се 
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване 
на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.“

§15. Създава се нов член 62 със следния текст:
„Чл.62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на 
община Крушари ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 
издадено за нейната територия.“

§16. Създава се нов член 63 със следния текст:
„Чл. 63 (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя 
по следната формула:

ДДТГ =
ГДТППхБМ

12
където,

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 60; 
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за 
който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява 
недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПДТППхОМ
БМ

където,

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници



за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е 
издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен 
данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

§17. Създава се нов член 64 със следния текст:
„Чл. 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.“

§18. Създава се нов член 65 със следния текст:
„Чл. 65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63, ал. 2 се извършва по писмено 
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно- осигурителния процесуален 
кодекс.“

§19. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов параграф 9 със 
следния текст:
„§9. Направените изменения в глава първа „Общи положения”, глава втора „Местни 
данъци”, раздел I „Данък върху недвижимите имоти”, глава втора „Местни данъци”, 
раздел IV „Данък върху превозните средства” и в глава втора „Местни данъци”, раздел 
VI „Данък върху таксиметров превоз на пътници” на Наредба № 12 за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Крушари, влизат в сила от 
деня на приемането им.

№  10/ 80 I. Общински съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018

РРХД Изпълнено

година:
1.В Раздел II, точка 3 в таблицата се добавят точка 196, точка 197 и точка 198,

№
по
ре
Д

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

19
6

Урегулиран поземлен 
имот с.Лозенец

2431/14.08.201
8г.

К .10,УПИ 
общ.

III- 1200м2 2160,00
лв.

19 Урегулиран поземлен 2432/14.08.201 Кв.10,УПИ IV- 1400м2 2520,00



7 имот с.Лозенец 8г. общ. лв.
19
8

Урегулиран поземлен 
имот с.Лозенец

2433/14.08.201
8г.

Кв.10,УПИ V- 
общ.

1200м2 2160,00
лв.

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

№ 10/ 81 1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот Ill-общ. в кв.10 по плана 
на с.Лозенец с площ от 1200 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост 
№2431 от 14.08.2018Г.

2. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 2400,00 
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 2400,00 лв.

3. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот IV-общ. в кв.10 по 
плана на с.Лозенец с площ от 1400 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост 
№2432 от 14.08.2018г.

4. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 2800,00 
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 2800,00 лв.

5. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот V-общ. в кв.10 по плана 
на с.Лозенец с площ от 1200 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост 
№2433 от 14.08.2018Г.

6. Общинският съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 2400,00 
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 2400,00 лв.

7. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и сключи
договор със спечелилия кандидат.__________________________________________________

РРХД Имотите са
продадени с договор 
№ОС-09- 
2353/19.11.2018г.

№ 1 0 / 8 2 I. Общински съвет с.Крушари обявява следните недвижими имоти, собственост 
на Община Крушари за публична общинска собственост, както следва:

РРХД Изпълнено



№ по 
ред АОС №

Дата на 
съставяне

М естона
хождение Вид на имота Квартал Парцел

Идентиф и
катор №

Плов
на
имот;
кв.м.

1

2058 15.8.2014 г. Крушари 1. М асивна сграда
40097.501.491.1 съ сЗ П  от 
8 кв.м., бр. етажи-1, 
строена 1976г.
2 . М асивна сграда
40097.501.491.2 със ЗП от 
131 кв.м., бр. етажи-2, 
строена 1976г.
3 . М асивна сграда
40097.501.491.3 със ЗП от 
169 кв.м., бр. етажи-1, 
строена 1976г.
4 . М асивна сграда
40097.501.491.4 със ЗП от 
397 кв.м.(в т.ч. 60 кв.м. 
топла връзка), бр. етажи- 
2, строена 1976г.
5 . П рилежащ  терен от 
6495 кв.м.

39 I 40097.501.491 649 5

2

2059 15.8.2014 г. Крушари 1 .М асивна сграда
40097.501.561.1 със ЗП 
221 кв.м., бр.етажи-1, 
строена 1979г.
2 . М асивна сграда
40097.501.561.2 с ъ с З П  10 
кв.м., бр.етажи-1, строена 
1979г.
3 . М асивна сграда
40097.501.561.3 със ЗП 20 
кв.м., бр.етажи-1, строена 
1979г.
4 . Прилежащ  терен 3496 
кв.м.

32 VIII 40097.501.561 3-196

3

2103 24.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
2,096 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасище, мера

40097.503.144 2( )96

4

2104 24.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
1.681 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасище, мера

40097.503.146 1(581

5

2105 24.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
107,028 дка., IV категория 
с начин на трайно

40097.508.75 1071)28



ползване - пасище, мера

6

2106 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ от 
18,990 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

40097.600.7 18! 390

7

2107 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
2,487 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

40097.14.86 2 ‘ 187

8

2108 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
55,203 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

40097.112.2 55: !03

9

2109 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
1,983 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

40097.112.5 1! 383

10

2110 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
0 ,190 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

40097.112.6 ' 90

11

2111 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
16,450 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

40097.31.104 16-150

12

2112 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
11,546 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

40097.31.90 11!546

13

2113 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
11.934 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000058 40097.31.89 11! 334

14

2114 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
9.704 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасище, мера

000122 40097.22.145 9‘ '04

15

2115 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
0,741 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000127 40097.22.138 '41

16

2116 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
0,181 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000066 40097.27.44 81



17

2117 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
11,870 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасище, мера

000045 40097.2  .41 11! 70

18

2118 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
69.182 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000097 40097.16.6 69 82

19

2119 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
31,198 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000100 40097.18.9 31 98

20

2120 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
57,388дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

40097.19.101 57! 588

21

2121 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
6.966 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000128 40097.20.128 6!366

22

2122 25.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
1,422 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000124 40097.21.72 Ь 122

23

2123 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
38.597 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000051 40097.27.39 38! 597

24

2124 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
4 ,613 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- За животновъден 
комплекс (торищ е)

40097.28.14 4( >13

25

2125 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
88,961 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- За животновъден 
комплекс (торищ е)

40097.29.16 88 361

26

2126 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
9,154 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000189 40097.223.12 9 54

27

2127 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
3 ,190 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасище, мера

000188 40097.223.13 3 90



28

2128 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
82,462 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасище, мера

000186 40097.223.14 82- 62

29

2129 26.9.2014 r. Крушари Поземлен имот с площ  от 
142,276 дка., IV категория 
с начин на трайно 
ползване - пасищ е, мера

000038 40097.223.16 1421 76

30

2130 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с  площ  от 
37,737дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасище, мера

000034 40097.223.17 37' 37

31

2131 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
31,149 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасище, мера

000187 40097.223.22 31' 49

32

2132 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
16,672 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е, мера

000076 40097.223.28 161>72

33

2134 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
3,446 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- За селскостопански, 
горски, ведомствен път

40097.223.19 3' 146

34

2135 26.9.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
40,002 дка., IV категория с 
начин на трайно ползване 
- горско трайно 
насаждение

40097.18.98 40(Ю2

35

2142 8.10.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  
0,054 дка, IV категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е,мера.

40097.502.16 54

36

2148 5.12.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
2423 кв.м., IV категория с 
начин на трайно ползване- 
пасищ е,мера.

40097.223.43 2 ' 123

37

2149 5.12.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
4922 кв.м., IV категория с 
начин на трайно ползване- 
пасищ е,мера.

40097.505.145 4 )22

38

2150 5.12.2014 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
2360 кв.м., IV категория с 
начин на трайно ползване- 
пасищ е,мера.

4009.505.146 2 560



39

2151 9.12.2014 г. Поручик
Кърджиев
0

Поземлен имот с площ  от 
168,017 дка, IV категория- 
16,801дка, V  категория- 
84,01 Одка, VI категория- 
50,404дка, X категория- 
16,801дка, с  начин на 
трайно ползване- 
пасищ е,мера.

000022 1681 )17

40

2152 9.12.2014 г. Бистрец Поземлен имот с площ  от 
1,552 дка, VI категория с 
начин на трайно ползване- 
пасищ е,мера.
И мотът е образуван от 
имот № 000037.

000057 1!>52

41

2153 9.12.2014 г. Бистрец Поземлен имот с площ  от 
0,516 дка, VI категория с 
начин на трайно ползване- 
полски път.
Имотът е образуван от 
имот № 000037.

000038 1>16

42

2154 2.2.2015 г. А лександ
рия

Поземлен имот с площ  от 
46,763 дка, V  категория с 
начин на трайно ползване 
- пасищ е,мера.
Имотът е образуван от 
имот № 043003.

043004 46' ^63

43

2155 5.2.2015 г. Александ
рия

Поземлен имот с площ  от 
6,427 дка, V  категория с 
начин на трайно ползване 
- друга зелена площ. 
И мотът е образуван от 
имот № 043003.

043005 6^ 2

44

2156 12.2.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
31,061 дка, IX категория с 
начин на трайно ползване- 
отводнителен канал.

000124 31( )61

45

2157 12.2.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
7,719 дка, IX категория с 
начин на трайно ползване- 
отводнителен канал.

000125 7 '19

46

2193 1.9.2015 г. Северняк Урегулиран поземлен 
имот с площ  от 2998 кв.м., 
отреден за "отводнителен 
канал" по плана на 
с.Северняк.

10 X IV за
отводнителен
канал

2 )98

47

2194 1.9.2015 г. С еверняк Урегулиран поземлен 
имот с площ  от 3362 кв.м., 
отреден за "отводнителен

21 I отводнителен 
канал и 
озеленяване

3 562



канал и озеленяване" по 
плана на с.Северняк.

48

2195 1.9.2015 r. Северняк Поземлен имот с площ  от 
7,588 дка с начин на 
трайно ползване - 
отводнителен канал.

034001 7! >88

49

2196 1.9.2015 г. С еверняк Поземлен имот с площ  от 
30,454 дка с начин на 
трайно ползване- 
пасищ е,мера, V! 
категория.

034002 30- 154

50

2197 1.9.2015 г. С еверняк Поземлен имот с  площ  от 
0,154 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

035001 54

51

2199 1.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с  площ  от 
0,028 дка с начин на 
трайно ползване- 
пасищ е,мера, III 
категория.

035003 28

52

2200 1.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
0,131 дка с НТП- 
пасищ е.мера, VI категория 
- 0,111 дка и X  категория - 
0 ,020 дка.

046001 31

53

2201 1.9.2015 г. С еверняк Поземлен имот с площ  от 
3,068 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

046002 3( >68

54

2202 1.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
0,020 дка с начин на 
трайно ползване - 
отводнителен канал.

046003 20

55

2203 1.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
1,367 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

046004 1 $67

56

2204 2.9.2015 г. С еверняк Поземлен имот с площ  от 
0,010 дка с начин на 
трайно ползване - 
пасищ е,мера, VI категория 
- 0,008дка и X категория - 
0,002дка.

046005 10

57

2205 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
186,214 дка с начин на 
трайно ползване-

046006 186 !14



пасищ е,мера, VI 
категория-158,282дка и X 
категория-27,932дка.

58

2 06 2.9 .2015 r. Северняк Поземлен имот с площ  от 
3,435 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

052001 3- I35

59

2207 2.9 .2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
1,303 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

052002 1: I03

60

221 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
0,036 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

118061 36

61

2212 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с  площ  от 
1,126 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

118071 1 26

62

2215 2.9 .2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
0,077 дка с начин на 
трайно ползване - 
отводнителен канал.

118074 77

63

2216 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
0,020 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

118101 20

64

2218 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
3,973 дка с начин на 
трайно ползване- 
пасищ е,мера, IV 
категория.

118506 3!?73

65

2219 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
1,594 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

118507 >94

66

2220 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
1,905 дка с начин на 
трайно ползване- 
пасищ е,мера, IV 
категория.

118508 1<Ю5

67

2221 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
2,248 дка с начин на 
трайно ползване- 
пасищ е,мера, IV 
категория.

118509 22 4



68

2222 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
2,328 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

118510 2: 28

69

2223 2.9.2015 г. С еверняк Поземлен имот с  площ  от 
0,072 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

118511 72

7

2224 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
7,687 дка с начин на 
трайно ползване- 
пасищ е,мера, IV 
категория.

118512 7<>87

71

2225 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
0,101 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

122107 10

72

2227 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
0,486 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

122125 1186

73

2229 2.9.2015 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
0,241 дка с начин на 
трайно ползване- 
отводнителен канал.

122127 >41

7

2235 17.2.2016 г. Крушари Гробищ е с.Крушари 
Гробищен парк, 
представляващ  земя с 
площ  от 8141 кв.м.
Сграда 40097.30.11.1: 
застроена площ  57 кв.м., 
масивна, брой етажи - 
1,строена през 1978г. 
Сграда 40097.30.11.2: 
застроена площ  27 кв.м. и 
тераса с площ  от 13 кв.м., 
масивна, брой етажи - 
1,строена през 1978г.

40097.30.11 8 41

75

2238 24.2.2016 г. Крушари Поземлен имот с 
идентиф икатор 
40097.223.1 с площ от 
19,562 дка, IV категория с 
начин на трайно ползване 
- депо за битови 
отпадъци, сметищ е по КК 
на с.Крушари.

40097.223.1 19 >62

76
2266 27.7.2016 г. Крушари Урегулиран поземлен 

имот с площ  от 3033 кв.м.,
48 XIII за

общ .обслужва
3 )33



отреден "За общ ествено 
обслужване".

не

77

2267 28.7.2016 r. Крушари Защ итено жилищ е 
с.Круш ари 
М асивна монолитна 
сграда с идентиф икатор 
40097.501.719.1 със 
застроена площ  298 кв.м., 
брой етажи 1, 
предназначениещ руг вид 
сграда за обитаване, 
построена през 2014г. 
П рилежащ  терен 1914 
кв.м.

48 X IV за
соц.дейности

1! )14

78

2273 21.11.2016 г. Добрин Гробищ е с.Добрин 
/българско/
1 .Ритуална сграда със ЗП 
39 кв.м. - полумасивна, 
едноетажна, строена през 
2007г.
2 .Земя с площ  от 12,923 
дка с начин на трайно 
ползване - гробище, X 
категория.

000055 000055 12! 523

79

2405 6.7.2017 г. Крушари Поземлен имот с  площ  
10051 кв.м., трайно 
предназначение на 
територията- 
Урбанизирана, начин на 
трайно ползване-За 
площад.

40097.501.744 10<151

80

2407 13.7.2017 г. Северци Поземлен имот с площ  
2,172 дка с начин на 
трайно ползване - 
пасищ е,мера, VI категория 
с право на преминаване 
за имот № 023001.

023002 2 72

81

2408 13.7.2017 г. Северняк Поземлен имот с площ  от 
1,459 дка с начин на 
трайно ползване - 
пасищ е,мера, III 
категория.

035004 V 159

82

2414 7.11.2017 г. Крушари Поземлен имот с 
идентиф икатор 
40097.29.50 с площ  8626 
кв.м. с начин на трайно 
ползване-за

I селскостопански , горски,

40097.29.50 8 526



ведомствен път.

83

2416 18.12.2017 г. Крушари Поземлен имот с площ 
114,059 кв.м. с начин на 
трайно ползване - пасище, 
IV категория.
И мотът е образуван от 
имот № 40097.223.42.

40097.223.45 1141159

84

2417 1.2.2018 г. Крушари Поземлен имот с площ  от 
2027 кв.м .с начин на 
трайно ползване-друг вид 
трайно насаждение, 
трайно предназначение на 
територията-земеделска, 
IV категория.

40097.19.103 2( )27

85

2418 1.2.2018 г. Крушари Поземлен имот с площ от 
216 кв.м.с начин на трайно 
ползване-друг вид трайно 
насаждение, трайно 
предназначение на 
територията-земеделска, 
IV категория.

40097.19.106 >16

86

2429 12.7.2018 г. Крушари Поземлен имот с площ 
1045 кв.м. с начин на 
трайно ползване - местен 
път.

40097.29.46 1(145

II.Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи действия, 
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.________________________

№ 1 0 / 8 3 1. Общински 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 2018/2019 г., по цена в размер на 
средното годишно рентно плащане за съответното землище.

2. Ползвателят, на който са предоставени полски пътища и отводнителни канали, 
осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници 
през настоящата и следващата стопанска година.
______3. Възлага на Кмета на общината последващи законови действия._______________

РРХД Изпълнено

№ 1 0 / 8 4 1. Общинският съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна начина 
на трайно ползване (НТП) от „за местен път” в „за стопански двор” на поземлен имот, 
както следва:
______- Поземлен имот с идентификатор 40097.29.46 с площ от 1045 кв.м. по

РРХД В процес 
изпълнение

на



кадастралната карта на с.Крушари, актуван с акт за публична общинска собственост 
№2429 от 12.07.2018г.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна начина 
на трайно ползване на имота 2 (две) години, считано от датата на влизане в сила на 
настоящото решение.

3. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна предназначението на 
поземлен имот с идентификатор 40097.29.46 по кадастралната карта на с.Крушари от 
публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на трайно ползване 
на имота.

4. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите законови 
действия.

№  1 0 / 8 5 1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие за учредяване възмездно право на 
прокарване на подземно кабелно трасе с дължина 1183,23 м през поземлен имот 
№000113 с площ от 11,649 дка с начин на трайно ползване-полски път по КВС на 
с.Александрия за ел.захранване на базова станция №4415, находяща се в поземлен 
имот №013020 по КВС на с.Александрия в полза на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 
130460283 със седалище и адрес гр.София,СО-район Младост, ж.к.”Младост 4”, Бизнес 
парк София, сграда №6.

2. Възлага на кмета на община Крушари последващите, съгласно закона 
действия.

РРХД С договор №ОС-09- 
2341/13.11.2018г. е 
учредено право на 
прокарване.

№  1 0 / 8 6 1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие за предоставяне на 3 600 лв. на 
народната певица Добра Савова от с. Коритен за издаване на компактдиск с нейни 
песни.

2. Средствата да се осигурят от параграф 1098 Други некласифицирани разходи 
при дейност Общинска администрация.

3. Общинският съвет възлага на кмета на общината да извърши необходимите 
промени по бюджета за 2018 година по пълна бюджетна класификация.

РРХД Изпълнено

№  1 0 / 8 7 1. Общински съвет Крушари приема Наредба № 24 за условията, критериите и 
реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община 
Крушари.

РРХД Изпълнено

№  1 0 / 8 8 1. Общински съвет с. Крушари приема за отчета за изпълнението на Общинската 
програма за закрила на детето за 2017 г

2. Общински съвет с. Крушари приема Общинската програма за закрила на 
детето за 2018г.

РРХД Изпълнено



№ 1 0 / 8 9 1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за 
съответната дейност, при формиране на паралелки от I до XII клас, с не по-малко от 
десет ученици в СУ „Хр. Смирненски“ с. Крушари, както следва:

X клас -  17 ученици

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 1 0 / 9 0 1. Общински съвет с. Крушари, дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за 
съответната дейност, при формиране на паралелки с не по-малко от десет ученици 
от два класа в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари, както следва:

I - IV  клас -  15 ученици
II - III клас -  13 ученици 
V - V I I  клас -1 2  ученици

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 10/ 91 1. Общински съвет с. Крушари, дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за 
съответната дейност, при формиране на паралелка , с по-малко от десет ученици в 
ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари, както следва:

VI клас -  8 ученици

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 1 0 / 9 3 1. Общински съвет с. Крушари променя наименованието на социалната услуга 
делегирана от държавата дейност от "Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост" в "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост".

РРХД Изпълнено

№ 1 1 / 9 5 На основание чл. 21 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общински съвет с. Крушари одобрява:

1. Общата численост на общинска администрация Крушари, съгласно 
Приложение 1, в сила от 01.12.2018 година.

2. Структурата на общинска администрация Крушари, съгласно Приложение 2, в 
сила от 01.12.2018 година.

3. Длъжностно разписание на звено "Секретариат на Общински съвет", съгласно 
Приложение 3, в сила от 01.12.2018 година.

4. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващите законови

АПИОФБ,
АПИО

Изпълнено



действия.

№ 11 /96 1.Общински съвет с.Крушари одобрява промяната на капиталовата
2018 година,а именно:

програма за АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

Наименование на обекта
Било

Става

Проектиране на обект“Реконструкция на сграда бивш 
Младежки дом в „Обществена колекция-община 
Крушари 10962

Обновяване на площи за широко обществено 
ползване,предназначени за трайно задоволяване на 
обществени потребности в с.Крушари,намиращи се в 
УПИ XXXV- 563,кв.60 и УПИ VII-543,kb.33“

7762

Проектиране на пречиствателно 
съоръжение,съгласно чл.14/1/ т.2 от ЗУТ,в УПИ 
Х1У-719“Защитено жилище“,кв.48 по плана на 
с. Крушари, идентификатор:40097.501.719“

3200

2.Постоянната комисия предлага на Общински съвет с.Крушари да възложи на 
кмета на общината да извърши необходимите промени по бюджета за 2018 година по 
пълна бюджетна класификация.

№ 1 1 /9 7 1. Общински съвет с. Крушари одобрява сумата от 5 000 лева, като намалява а п и о ф б , 
разходния параграф 1098 Други некласифицирани разходи от дейност "Общинска ФБ 
администрация" по бюджет 2018 година.

Изпълнено

2. Средствата да бъдат включени в капиталовата програма за 2018 година като 
капиталов трансфер при дейност 469 Други дейности на здравеопазването.

№ 11 /98 1.Общински съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено



командировки на кмета на Община Крушари за периода от 01.07.2018г. до 30.09.2018 
година.

№ 1 1 /9 9 1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се изготви и процедира проект за 
изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ и проект за 
подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ VIII в кв.14 по плана 
на с. Телериг в съответствие с приложената скица-предложение и установените с нея 
устройствени показатели.

2.Възлага на Кмета на общината последващи по ЗУТ действия.

РРХД Издадена заповед 
№РД-08-532/
19.11.2018г. за
разрешение за
изработване

№ 13 /105 На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и 
ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет-Крушари:

1. Одобрява промяната на капиталовата програма за 2018г., както следва:

2.Общинският съвет с. Крушари възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите промени по бюджета за 2018г. по пълна бюджетна класификация.

З.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет-Крушари допуска 
предварително изпълнение на т. 1 .4  от таблицата по т. 1 от настоящото решение.______

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ Наименование на обекта Било Става

1.1. „ Реконструкция на открита спортна база-ll етап на 
училище “ Хр. Смирненски“ Крушари 418100 367534

1.2. „ Обновяване на площи за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
обществени потребности в с. Крушари, намиращи се в 
УПИ XXXV- 563,кв.60 и УПИ VII-543,kb.33“

7762

1.3. „ Изработване на технически проект за обект “ 
Рехабилитация на общински път 3172 /111-7001 /Кап. 
Димитрово-Габер -Огняново-/ООВ 2171/ от км + 0+000 
до км 11+400“

23100

1.4. „Ремонт кметство с. Бистрец”
35228



Мотиви:
Средствата са необходими за ремонт на сградата на кметството в с. Бистрец, 

което ще обслужва жителите на населеното място. Срокът за усвояването им е до 
20.12.2018г., поради факта, че същите се явяват преходен остатък за капиталови 
разходи от 2017г. След изтичане на цитирания краен срок за разходването на тези 
средства, същите следва да се възстановят в Републиканския бюджет, а ремонтът на 
кметството в с. Бистрец да бъде финансирано със средства от местни приходи на 
община Крушари, каквито към настоящия момент няма предвидени.

С оглед защита на особено важни обществени интереси и опасност, че при 
закъснение от изпълнение на административния акт би могла да настъпи трудно 
поправима вреда, допускане на предварителното изпълнение на решението е 
обосновано и законосъобразно.

№ 13 / 106 1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да бъде осигурено финансиране 
със собствени средства по бюджета на общината за 2019 година от дейност 239 
„Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски участък с. Крушари за 120 
литра дизелово гориво на месец за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година за лек 
автомобил Ситроен „Евазион“ с per. № 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.

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 13 / 108 1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие за изработване на ПУП-ПП за 
обслужващ път до местността „Текето” в землището на с. Александрия с трасе през 
поземлени имоти 00268.57.1, 00268.56.1, 00268.6.31, 00268.0.124, 00268.41.1, 
00268.43.5, 00268.42.1, 00268.0.120, 00268.0.109 и 00268.0.99, собственост на Община 
Крушари.

2.Общинският съвет одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и разрешава 
изработване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за „Обслужващ 
път до местността „Текето” в землището на с. Александрия, Община Крушари.

3.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

Разгласено съгласно 
чл.1246, ал.2 от ЗУТ. 
Предстои 
изработване

№ 13 / 109 I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 11, ал. 10 от Закона за публични финанси, чл. 55 от 
Закона за общинската собственост, чл. 2, ал. 4, чл. 9, ал. 3 и чл. 13, ал. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Помощ в дома и 
градината" и във връзка с изпълнение на проект „Социално предприятие-Крушари“ по 
Договор № BG05M90P001-2.010-0213-С01, който се осъществява с финансовата

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено



подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Общински съвет 
с. Крушари:

1.Определя нов второстепенен разпоредител с бюджет - Общинско социално 
предприятие „Помощ в дома и градината“, в дейност 1589 „ Други служби и дейности по 
социалното осигуряване, подпомагане и заетост“.

2.Одобрява бюджета на Общинското социално предприятие „Помощ в дома и 
градината“ за 2019г. в размер на 82 380,72лв., който се осигурява от бюджета на проект 
„Социално предприятие-Крушари“ по Договор № BG05M90P001-2.010-0213-C01.

3.Възлага на кмета на общината да назначи директор на Общинското социално 
предприятие „Помощ в дома и градината“.

№ 14/113 I. Общински съвет с. Крушари одобрява план-сметка на разходите за дейност 
’’Чистота” в размер на 98200 лева, покривани от постъпленията за такса битови 
отпадъци в община Крушари за 2019 година, съгласно Приложени №1.

II. Общинският съвет определя такса битови отпадъци за 2019 година в 
селата:Абрит,Александрия,Бистрец,Габер,Добрин,ЕфрейторБакалово,Загорци, Земенц 
и Зимница,Коритен,Крушари,Лозенец,Огняново,Полковник Дяково,Поручик 
Кърджиево,Северняк,Северци,Капитан Димитрово и Телериг, както следва:

1.3а жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия в размер 
на 2 промила върху данъчната оценка, от които:

• за закупуване,ремонт и поддържане на съдове за съхранение на битови 
отпадъци -  0,2 промила;

*за обезвреждане на битови отпадъци - 0,3 промила

• за сметосъбиране и сметоизвозване - 1 , 2  промила;
• за поддържане чистотата на териториите за общественно ползване 0,3 промила;

2.3а нежилищните имоти такса битови отпадъци в размер на 5 промила върху 
данъчната оценка,от които :

• за сметосъбиране и сметоизвозване -  4 промила ;

АПИОФБ,
ФБ

Отменено



• за обезвреждане на битови отпадъци - 0,3 промила ;

*за поддържане чистота на териториите за общественно ползване -0,7 
промила.

№ 14 /114 1. Общински съвет с.Крушари одобрява сумата от 2500 лева, като намалява 
разходния параграф 1098 Други некласифицирани разходи от дейност ’’Общинска 
администрация” по бюджет 2018 година.

2. Средствата да бъдат включени в капиталовата програма за 2018 година като 
капиталов трансфер при дейност 469 Други дейности на здравеопазването.

АПИОФБ,
ФБ

Изпълнено

№ 14 /115 1.Общински съвет с. Крушари разрешава изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 
№40097.29.15 по КК на с. Крушари, община Крушари за промяна на отреждането в 
„ПСД -  складиране на селскостопанска продукция, техника и инвентар” и одобрява 
заданието по чл. 125 от ЗУТ.

2.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

РРХД Разгласено съгласно 
чл.1246, ал.2 от ЗУТ 
и предадено на 
Възложителя


