
  

                                                                     
                             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   №  11 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г.                         
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
   
ОТНОСНО:  Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.   
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против” и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  11 / 126 
 

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8,  Общински съвет 
Крушари приема следното изменение и допълнение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година: 

 

1.В Раздел I, точка 2 се добавя нова точка 2, както следва:   
2. Недвижими имоти – публична общинска собственост и части от тях, 

които Община Крушари ще предостави под наем:   
 

№ 

по 

ред 

Описание на имота АОС №/дата ПИ №, кв., 

парцел 

Площ 

м2/дка 

Данъчна 

оценка лв. 

2 1500 кв.м., представляващи 

част от поземлен имот 

№40097.501.566 (номер по 

предходен план: кв.48, парцел 

XIII-190) целия с площ от 3033 

кв.м. по КК и КР на с.Крушари 

2266/27.07.2016г

. 

№40097.501.566 

(по предходен 

план: кв.48, 

парцел XIII-190 

„За обществено 

обслужване“) 

3033 м2 

 

11907,30 лв. 

 

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

 
Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
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8.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
9.Радослав  Йорданов               -  за   
10.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
11.Иван Йорданов                      -  за 
12. Борислав Балчев  -  за   
 
 
 
 
 
 
 

 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/  
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
  ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на УПИ IX-138 отреден „За 

производствено-битов комбинат“ с площ 1400 кв.м. и сграда със 
ЗП 229 кв.м. в кв.4 по  плана на с.Огняново. 

 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 12, от тях с  11  гласа  “за”,  0 “против”  и  1  “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 
                                              РЕШЕНИЕ  №  11/ 127 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост, Общинският съвет Крушари, приема следното изменение и 
допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2022 година, както следва: 

1.В Раздел I, точка 3.Имоти, които Община Крушари ще обяви за продажба 
чрез публичен търг или конкурс се добавят нова точка 12, както следва:  

 

№ 
по 

ред 

Недвижим имот АОС 
№/дата 

Кв.,парцел Площ 
кв.м. 

Данъчна 
оценка 

лв. 

12 УПИ IX-138 отреден „За 
производствено-битов 
комбинат“ с площ 1400 
кв.м. и сграда със ЗП 229 
кв.м. в кв.4 по  плана на 
с.Огняново 

2525/ 
13.08.2019г. 

Кв.4, УПИ IX-138 
отреден „За 
производствено-
битов комбинат“ 

1400- земя  
229- сграда 

4886,30 

 

II.Общински съвет Крушари, на  основание  чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА, чл.35, 
ал.1 Закона за общинската собственост и чл.43, ал.1 от Наредба №8 на ОбС 
с.Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на общински недвижим имот, както следва: 
 

1.Урегулиран поземлен имот IX, пл.№138, отреден „За производствено-битов 
комбинат“ с площ 1400 кв.м. и сграда със застроена площ 229 кв.м. (бивше кметство, 
читалище и здравна служба) в кв.4 по  плана на с.Огняново, одобрен със заповед 
№3042/07.06.1955г., актувани с акт за частна общинска собственост 
№2525/13.08.2019г. 

 

 III.Общински съвет Крушари приема пазарната стойност на недвижимият имот 
в размер на 14200,00 лв. (четиринадесет хиляди и двеста лева), изготвена от 
независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност 
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в 
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България  и определя началната тръжна цена на имота в размер на 14500,00 лв. 
(четиринадесет хиляди и петстотин лева). 
 

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

 
 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
9.Радослав  Йорданов               -  въздържал се                                                                                  
10.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за 
12. 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   №  11 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на УПИ XII-140 отреден „За 

училищен двор“ с площ 7800 кв.м. и полусъборена сграда със ЗП 
210 кв.м. в кв.6 по  плана на с.Поручик Кърджиево. 

                                           
       

  След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 9 гласа  “за”,  1  “против” и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ  № 11 / 128 
 

1. На  основание  чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА, чл.35, ал.1 Закона за 
общинската собственост, чл.43, ал.1 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари и заявление 
с вх.№ОС-12-3060 от 04.07.2022г. от Веселин Христов Петров, Общински съвет 
Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на общински недвижим имот, както следва: 

- Урегулиран поземлен имот XII-140 отреден „За училищен двор“ с площ 7800 
кв.м. и полусъборена сграда със ЗП 210 кв.м. (бивше училище) в кв.6 по плана на 
с.Поручик Кърджиево, одобрен със заповед №6241/30.10.1954г., актувани с акт за 
частна общинска собственост №2637/11.10.2021г. 
 2.Общински съвет Крушари приема пазарната стойност на недвижимият имот 
в размер на 19900,00 лв. (деветнадесет хиляди и деветстотин 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 началната тръжна цена на имота в размер на 19900,00 лв. 
(деветнадесет хиляди и деветстотин лева). 

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

 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                        
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
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9.Радослав  Йорданов               -  въздържал се                                                                                   
10.Живко  Чобанов                     -  против                                                                           
11.Иван Йорданов                      -  звъздържал се 
12. 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   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
ОТНОСНО: Докладна записка относно отдаване под наем на част от поземлен 

имот №40097.501.566 по КК и КР на с.Крушари. 
                                                   
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 12, от тях с  12 гласа “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  11  / 129 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, чл.23, точка 1, чл.78, ал.2 от Наредба №8 и във връзка със 
заявление с вх.№ОС-12-5418 от 27.10.2022г. от Илиян Колев, управител на 
„Илиянчи“ ЕООД, ЕИК 205044593, Общински съвет Крушари дава съгласие да се 
извърши отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на Част от 
поземлен имот №40097.501.566 (номер по предходен план: кв.48, парцел XIII-190) 
равняваща се на 1500 кв.м. целия с площ от 3033 кв.м., трайно предназначение на 
територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване–Ниско застрояване (до 10m) 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, одобрени със 
заповед №РД-18-92/19.12.2009г. на ИД на АГКК при граници на имота: 
40097.501.720, 40097.501.458, 40097.501.719, 40097.501.390, актуван с акт за 
публична общинска собственост №2266/27.07.2016г. за селскостопански нужди за 
срок от 10 (десет) години. 
 

 2.Общински съвет Крушари приема определената начална тръжна наемна 
стойност за годишен наем на недвижимият имот в с.Крушари,  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 началната тръжна годишна наемна цена на имота в размер на 
150,00 лв. (сто и петдесет лева). 
 

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

 Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
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6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
9.Радослав  Йорданов               -  за                                                                                     
10.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
11.Иван Йорданов                      -  за 
12. Борислав Балчев  -  за   
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/       
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                       
ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на характера на собствеността 

и предназначението на новообразуваните имоти след изменение 
на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лозенец за 
нанасяне на трасе на местен път – публична общинска 
собственост, на основание решение №2/30 от 24.02.2022г. на 
Общински съвет с.Крушари. 

                                                                 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа  “за”,  0  “против”  и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                     РЕШЕНИЕ  №  11  / 130 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост, чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари, 
чл.5, ал. 1 от ЗУТ, чл. 25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ: 
     

1.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.177 с площ 1440 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 
4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000080 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост №2671/03.10.2022г. 

2.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.178 с площ 1980 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на 
земята:4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:000050 и 
сграда (бивша ветеринарна служба) №44104.19.178.1 със застроена площ 123 кв.м., 
етаж: 1, предназначение: селскостопанска сграда по КК и КР на с.Лозенец, актуван с 
Акт за публична общинска собственост №2672/03.10.2022г. 

3.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.179 с площ 1842 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, Категория на земята:4, Предишен 
идентификатор: няма, Номер по предходен план:000042 по КК и КР на с.Лозенец, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №2673/03.10.2022г. 
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4.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.179 с площ 1842 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „Пасище,мера“ в „Друг вид 
поземлен имот без определено стопанско предназначение“, Категория на земята:4, 
Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:000042 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2673/03.10.2022г. 

5.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска собственост 
следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.184 с площ 664 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, Категория на земята:4, Предишен 
идентификатор: 44104.19.179, Номер по предходен план:000042 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2674/03.10.2022г. 

6.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.184 с площ 664 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „Пасище,мера“ в „Друг вид 
поземлен имот без определено стопанско предназначение“, Категория на земята:4, 
Предишен идентификатор: 44104.19.179, Номер по предходен план:000042 по КК и 
КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2674/03.10.2022г. 

7.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.185 с площ 3475 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За местен път, Категория на 
земята:4, Предишен идентификатор: 44104.19.179; 44104.19.178; 44104.19.177, 
Номер по предходен план: 000042 по КК и КР  
на с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост №2675/03.10.2022г. 

8.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.19.185 с площ 3475 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „Пасище,мера“ в „За 
местен път“, Категория на земята:4, Предишен идентификатор: 44104.19.179; 
44104.19.178; 44104.19.177, Номер по предходен план: 000042 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост №2675/03.10.2022г. 

9.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.120 с площ 1712 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, 
ведомствен път, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по 
предходен план:000120 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за публична 
общинска собственост №2676/03.10.2022г. 

10.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.292 с площ 834 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 
Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:098292 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2677/03.10.2022г. 

11.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.295 с площ 1382 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 
Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:098295 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2678/03.10.2022г. 



12.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.296 с площ 3568 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 
Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:098296 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2679/03.10.2022г. 

13.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.300 с площ 2459 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 
Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:098300 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2680/03.10.2022г. 

14.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.301 с площ 805 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 
Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:098301 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2681/03.10.2022г. 

15.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.315 с площ 334 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, Категория на земята: 0, Предишен 
идентификатор: 44104.98.120; 44104.98.33, Номер по предходен план:000120 по КК и 
КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2682/03.10.2022г. 

16.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.315 с площ 334 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „Пасище,мера“ и „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ в „Друг вид поземлен имот без определено 
стопанско предназначение“, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: 
44104.98.120; 44104.98.33, Номер по предходен план:000120 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2682/03.10.2022г. 

17.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.33 с площ 4241 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 
4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:000033 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост №2683/03.10.2022г. 

18.Общинският съвет с.Крушари обявява за публична общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.405 с площ 10336 кв.м., Трайно предназначение 
на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За местен път, Категория 
на земята: 4, Предишен идентификатор: 44104.98.307; 44104.98.306; 44104.98.305; 
44104.98.304; 44104.98.303; 44104.98.301;44104.98.300; 44104.98.296; 44104.98.295; 
44104.98.292; 44104.98.120; 44104.98.33; 44104.98.404; 44104.98.312; 44104.98.311; 
44104.98.308; 44104.98.291, Номер по предходен план:000033 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска собственост №2684/03.10.2022г. 

19.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.405 с площ 10336 кв.м., Трайно предназначение 
на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „Пасище,мера“ и „За 
друг вид застрояване“ в „За местен път“, Категория на земята: 4, Предишен 
идентификатор: 
44104.98.307;44104.98.306;44104.98.305;44104.98.304;44104.98.303;44104.98.301;441



04.98.300;44104.98.296;44104.98.295;44104.98.292;44104.98.120;44104.98.33;44104.9
8.404; 44104.98.312; 44104.98.311; 44104.98.308; 44104.98.291, Номер по предходен 
план:000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №2684/03.10.2022г. 

20.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.406 с площ 3446 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, Категория на земята: 4, Предишен 
идентификатор: 44104.98.307; 44104.98.305; 44104.98.120; 44104.98.33; 
44104.98.404; 44104.98.312; 44104.98.311; 44104.98.308, Номер по предходен 
план:000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№2685/03.10.2022г. 

21.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.406 с площ 3446 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „Пасище,мера и „За друг 
вид застрояване“ в „Друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение“, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 44104.98.307; 
44104.98.305; 44104.98.120; 44104.98.33; 44104.98.404; 44104.98.312; 44104.98.311; 
44104.98.308, Номер по предходен план:000033 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с 
Акт за частна общинска собственост №2685/03.10.2022г. 

22.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.407 с площ 585 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, Категория на земята: 0, Предишен 
идентификатор: 44104.98.120, Номер по предходен план:000120 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2686/03.10.2022г. 

23.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.407 с площ 585 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“ в „Друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: 44104.98.120, 
Номер по предходен план:000120 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №2686/03.10.2022г. 

24.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.408 с площ 582 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 
Предишен идентификатор: 44104.98.33; 44104.98.291, Номер по предходен план: 
098291 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№2687/03.10.2022г. 

25.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.408 с площ 582 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: От „Пасище,мера в „За друг 
вид застрояване“, Предишен идентификатор: 44104.98.33; 44104.98.291, Номер по 
предходен план: 098291 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2687/03.10.2022г. 

26.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.409 с площ 1868 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 



Предишен идентификатор: 44104.98.312; 44104.98.311, Номер по предходен план: 
098311; 098312 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2688/03.10.2022г. 

27.Общинският съвет с.Крушари обявява за частна общинска 
собственост следният общински поземлен имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.410 с площ 151 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, Категория на земята: 4, Предишен 
идентификатор: 44104.98.33, Номер по предходен план: 000033 по КК и КР на 
с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2689/03.10.2022г. 

28.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за промяна начина на 
трайно ползване (НТП) на следният новообразуван имот: 

-Поземлен имот № 44104.98.410 с площ 151 кв.м., Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: От „Пасище,мера“ в „Друг вид 
поземлен имот без определено стопанско предназначение“, Категория на земята: 4, 
Предишен идентификатор: 44104.98.33, Номер по предходен план: 000033 по КК и 
КР на с.Лозенец, актуван с Акт за частна общинска собственост №2689/03.10.2022г. 

29. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши всички действия за 
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
9.Радослав  Йорданов               -  за                                                                                     
10.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
11.Иван Йорданов                      -  за 
12. 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 
             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   №  11 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
   ОТНОСНО: Докладна записка относно отчет за отдадените под наем 

поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери-
публична общинска собственост. 

 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”,  0 “против”  и   0  “въздържали се”,  
Общинският съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  №  11  / 131 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за общинската 
собственост във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за приемане на 
Годишен план за работата на ОбС за 2022г., Общински съвет  Крушари  приема 
отчета за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване 
пасища, мери – публична общинска собственост за 2022г.  

 
Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
9.Радослав  Йорданов               -  за                                                                                     
10.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
11.Иван Йорданов                      -  за 
12. Борислав Балчев  -  за   
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/   
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

             9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg   

  
 
 
 

                    
                                         П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на мандат и определяне на 

представител за представляване на Община Крушари на 
извънредно заседание на  Общото събрание на Асоциация по В и К  
в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД           гр. 
Добрич, което ще се проведе  на  30.11.2022 година от 14.00 часа. 

                                    
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

брой гласували 12, от тях с 12  гласа “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”,  
Общинският съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  11  / 132 
 

1.На основание  чл.21 ал.1 т.15 и ал. 2 от Закона за местното  самоуправление 
и местната администрация,  чл.198е ал. 3 и  ал.5 от Закона за водите, Общински 
съвет Крушари дава мандат на  Димитър Маринов Костадинов–зам.-кмет ФБ 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 за 30.11.2022 година от 14:00 ч. в Зала 
„Европа” на Областна администрация Добрич, като го упълномощава: 
 

1.1. По първа точка от дневния ред  - да гласува „за“; 

1.2. По точка втора от дневния  ред да гласува с оглед защита интересите на 
община Крушари.                  

1.3. По трета точка от дневния ред  - да гласува „за“; 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
9.Радослав  Йорданов               -  за                                                                                     

 

http://www.krushari.bg/


10.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
11.Иван Йорданов                      -  за 
12. 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 
             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   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно одобряване на двустранно споразумение 

за сътрудничество между община Крушари и община Бъняса, 
Репулика Румъния.  

                                
                         

След направените изказвания и предложения с явно  гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа “за”,  0 “против”  и   0  “въздържали се”,  Общинският 
съвет  прие 

 
 

                                            РЕШЕНИЕ  №  11 / 133 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет Крушари одобрява Споразумение за 
побратимяване и сътрудничество между селска община Бъняса, окръг Констанца, 
Република Румъния и община Крушари, област Добрич, Република България. 

 
Приложение: Проект на Споразумение за побратимяване и сътрудничество. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/     
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

             9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg   

  
                    
                                         П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на Решение № 

10/124 от 27.10.2022г. на Общински съвет Крушари за кандидатстване 
на община Крушари пред Фонд „Социална закрила“ с проект 
„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община 
Крушари“.                                

                      
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

брой гласували 12, от тях с 12  гласа “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”,  
Общинският съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  №  11  / 134 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Крушари 
приема следното изменение и допълнение в Решение № 10/124 от 27.10.2022 г.  

 

Създава се нова точка 3 (три), както следва:  Общински съвет  Крушари дава 
съгласие Община Крушари да заплати цялата сума при доставката на автомобила 
по проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Крушари“. 

 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
7. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
8.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
9.Радослав  Йорданов               -  за                                                                                     
10.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
11.Иван Йорданов                      -  за 
12. Борислав Балчев  -  за   
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/     
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

             9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg   

  
 

                    
                                         П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  11 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО:  Докладна записка относно информация за дейността  на 

социалните услуги през 2022 година. 
                               
                         
 

След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с 12  гласа “за”,  0 “против”  и   0  “въздържали се”,  Общинският 
съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  11  / 135 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г., Общински съвет Крушари 
приема информация за дейността на социалните услуги за 2022 г. 
 

  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/

