
  

                                                                     
                             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   №  8 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  22.08.2022 г.                         
                                          ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
   
ОТНОСНО: Докладна записка относно  актуализация на Инвестиционната 

програма за капиталови разходи на община Крушари за 2022г. 
 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, общ 
брой гласували 11,  от тях с  11 гласа  “за”,  0  “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                               РЕШЕНИЕ  №  8 / 99 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Решение № № 3/33 от 31.03.2022г. 
Общински съвет Крушари за приемане бюджета на община Крушари, чл. 124 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет Крушари приема актуализация на 
Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Крушари за 2022г., 
като:  

В § 5200 „ Придобиване на дълготрайни материални активи“ се добавя нов обект с 
наименование: „Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации на сгради 
общинска собственост“ на стойност 260 200 лв. 

  2. Общински съвет  Крушари възлага на кмета на община Крушари да извърши 
необходимите промени по бюджета за 2022г. по пълна бюджетна класификация. 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
5. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
8.Радослав  Йорданов               -  за                                                                                   
9.Живко  Чобанов                       -  за                                                                           
10.Иван Йорданов                      - за 
11.Борислав Балчев                  -  за     
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             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   №  8 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  22.08.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
  ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община 

Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово 
плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0013-
C01 от 29.10.2021 г. за финансиране на проект: "Изграждане на 
система за соларно улично осветление в община Крушари” по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони.  

 
                            

След направените изказвания и предложения с явно поименно  гласуване, общ 
брой гласували 11, от тях с 11 гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                              РЕШЕНИЕ  № 8/ 100 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. Последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12 от 
25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и 
договор № BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана 
от ЕЗФРСР за реализирането на проект "Изграждане на система за соларно улично 
осветление в община Крушари”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Крушари, 
седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000852754, представлявана от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет 
Крушари  упълномощава  кмета  на  община  Крушари  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” в размер на 573 306,76 лв. (петстотин седемдесет и три хиляди триста и 
шест лева и седемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на авансово плащане за проект: "Изграждане на система за соларно улично 
осветление в община Крушари”, финансиран по Административен договор № 
BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони, сключен между Община Крушари и Държавен Фонд 
„Земеделие”. 

 

http://www.krushari.bg/


2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК Общински съвет Крушари  допуска 
предварително изпълнение на акта. 
 

Мотиви: 
Своевременното получаване на авансовите средства по проекта биха 

позволили стартиране на самото изграждане на системата за соларно улично 
осветление в с. Крушари, с. Лозенец, с. Телериг и с. Ефрейтор Бакалово община 
Крушари в краткосрочен план. Динамично изменящата се цена на електрическата 
енергия, както и липсата на гарантирани количества доставена енергия, предстоящия 
зимен сезон, както и скъсяването на светлата част на деня, обуславя необходимостта 
от изграждането на соларното улично осветление колкото е възможно по- бързо, с 
оглед придобиване на автономност на община Крушари в описаните населени места 
спрямо цената и количеството доставена енергия. 

Предварителното изпълнение на акта би спомогнало изпълнението на 
ремонтните дейности да стартират навременно, при настоящите благоприятни за 
естеството на видовете СМР атмосферни условия на годината.  

 
3. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по Административен договор № 
BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие”. 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
5. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
8.Радослав  Йорданов               -  за                                                                                   
9.Живко  Чобанов                       -  за                                                                           
10.Иван Йорданов                      -  за 
11.Борислав Балчев                 -  за                                                                                                     
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                     
                          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   №  8 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  22.08.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община 

Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща ДДС върху 
авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-
7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за финансиране на проект: 
"Изграждане на система за соларно улично осветление в община 
Крушари” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 
      

  След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 11, от тях с 9 гласа  “за”,   0 “против” и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                             РЕШЕНИЕ  № 8 / 101 
  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. Последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Административен договор № 
BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за финансиране на проект: 
"Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари” по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони, сключен между Държавен Фонд „Земеделие” и Община Крушари, 
седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000852754, представлявана от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет 
Крушари  упълномощи  кмета  на  община Крушари да  подпише  Запис  на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 
размер на 113 661,35 лв. (сто и тринадесет хиляди шестстотин шестдесет и един лева 
и тридесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС 
върху авансово плащане по заявка по Административен договор № BG06RDNP001-
7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за финансиране на проект: "Изграждане на система за 
соларно улично осветление в община Крушари” по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между 
Община Крушари и Държавен Фонд „Земеделие”. 

 
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК  допуска предварително изпълнение на акта. 
 
 
 

 

http://www.krushari.bg/


Мотиви: 
Своевременното получаване на авансовите средства по проекта биха 

позволили стартиране на самото изграждане на системата за соларно улично 
осветление в с. Крушари, с. Лозенец, с. Телериг и с. Ефрейтор Бакалово община 
Крушари в краткосрочен план. Динамично изменящата се цена на електрическата 
енергия, както и липсата на гарантирани количества доставена енергия, предстоящия 
зимен сезон, както и скъсяването на светлата част на деня, обуславя необходимостта 
от изграждането на соларното улично осветление колкото е възможно по- бързо, с 
оглед придобиване на автономност на община Крушари в описаните населени места 
спрямо цената и количеството доставена енергия. 

Предварителното изпълнение на акта би спомогнало изпълнението на 
ремонтните дейности да стартират навременно, при настоящите благоприятни за 
естеството на видовете СМР атмосферни условия на годината.  

 

3. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по Административен договор № 
BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие”. 
 

 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
5. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
8.Радослав  Йорданов               -  въздържал се                                                                                   
9.Живко  Чобанов                       -  за                                                                           
10.Иван Йорданов                      - въздържал се 
11.Борислав Балчев                  -  за                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/      
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

             9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136  
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  22.08.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на 

временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект 
"Партньорство за адаптация към климатичните промени" по Договор 
за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0013-C01 от 23.11.2021г. по 
Оперативна програма „ Опазване на околната среда и климатични 
промени“. 

 
         
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

брой гласували 11, от тях с  8  гласа “за”, 0 “против” и  3 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  № 8  / 102 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 и ал. 4 и чл. 126 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет  Крушари  дава съгласие да бъде предоставен временен 
безлихвен заем в размер на 31 000 (тридесет и една хиляди) лева за нуждите на 
проект "Партньорство за адаптация към климатичните промени" по Договор за БФП № 
BGENVIRONMENT-4.003-0013-C01 от 23.11.2021г. по Оперативна програма „ 
Опазване на околната среда и климатични промени“. 

2. Временният безлихвен заем по т. 1 да бъде възстановен по бюджета на 
общината след окончателното верифициране на разходите, но не по-късно от 
30.11.2023 година. 

 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
5. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
8.Радослав  Йорданов               -  въздържал се                                                                                  
9.Живко  Чобанов                       -  въздържал се                                                                          
10.Иван Йорданов                      -  въздържал се 
11.Борислав Балчев                   -  за                                                                                                     
                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
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                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  22.08.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
  
                       

ОТНОСНО: Предложение относно даване на предварително съгласие от 
Общински съвет с.Крушари за процедура по реда на чл.78а от 
ППЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване на общински 
поземлен имот с идентификатор 40097.223.1 от „депо за битови 
отпадъци (сметище)“ в „пасище,мера“ по КК и КР на с.Крушари, 
поради промяна на начина на трайно ползване 

 
                                                                  

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 11, от тях с 9  гласа  “за”,  0  “против”  и 2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                     РЕШЕНИЕ  №  8  / 103 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.1 от ЗУТ и 
във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет с.Крушари  дава съгласие за 
извършване на промяна на начина на трайно ползване по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ 
на Поземлен имот с идентификатор 40097.223.1 с площ 19562 кв.м. по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Крушари, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №2238/24.02.2016г., от „депо за битови отпадъци (сметище)“ в 
„пасище,мера“, поради промяна на начина на трайно ползване. 

 
2.Общинският съвет с.Крушари обявява новообразувания имот с начин на 

трайно ползване „пасище, мера“ за публична общинска собственост. 
 
3.Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на процедурата по чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна на начина 
на трайно ползване на имота. 

 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
5. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
8.Радослав  Йорданов               -  въздържал се   
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  9.Живко  Чобанов                    -  за                                                                           
10.Иван Йорданов                      - въздържал се 
11.Борислав Балчев                  -  за 
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