
 

                                                                     
                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г.                         
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО:Докладна записка относно допълнително финансиране на 

обект: „Ремонт на покрив и преустройство на масивна сграда 

в гараж за леки коли и лекотоварни автомобили и склад за 

инвентар“. 

 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували  12,  от тях с  9  гласа  “за”, 3 “против” и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  12 / 112 
 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет  с. Крушари  дава своето съгласие да 

бъдат отпуснати допълнително средства в размер на 31 241.04 /тридесет и една 

хиляди двеста  четиридесет и един  лева и четири стотинки/  за финансиране на 

обект: „Ремонт на покрив и преустройство на масивна сграда в гараж за леки коли и 

лекотоварни автомобили и склад за инвентар“ по § 51-00 „Основен ремонт на 

дълготрайни материални активи“, дейност 122 „Общинска администрация“. 

Необходимите средства да се осигурят от собствените приходи по бюджета 

на Община Крушари за 2021 година, като компенсирана промяна в издръжката на 

дейност 122 „Общинска администрация“. 

2. Промяната да се отрази в Приложение „Разчет за финансиране на 

капиталови разходи по функции и източници на финансиране“. 

 

Поименно гласуване 

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

 

http://www.krushari.bg/


10.Иван Йорданов                      -  против                                                            
11.Радослав  Йорданов             -  против                                                                   
12.Живко  Чобанов                     -  против 

 
 
 
 

                                                                                         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   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА 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 гласуване, общ брой 
гласували 12, от тях с  9 гласа  “за”, 3  “против”  и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ  № 12 / 113 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с Решение № 14/142 от 17.12.2020г. на ОбС 
за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2021г., Общински съвет                 
с. Крушари приема отчета за отдадените под наем поземлени имоти с начин на 
трайно ползване  пасища, мери-публична общинска собственост. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  12 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Предложение относно разрешаване изработването на проект за 

изменение на подробен устройствен план–план за застрояване 
/ПУП-ПЗ/ на УПИ VI-446, VII-447, VIII-412 и ХV-412, кв.51 по плана на      
с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич. 

 
 

  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 / 114 
 

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 и чл. 124б ал. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет с. Крушари дава съгласие 
да се изготви и процедира изменение на подробен устройствен план-план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ VI-446, VII-447, VIII-412 и ХV-412, кв.51 по плана на с. 
Добрин, общ. Крушари. 

 
    2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и разрешава изменение на подробен 

устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ VI-446, VII-447, VIII-412 и 
ХV-412, кв.51 по плана на с. Добрин, общ. Крушари. 

 

         3. Проектът да се изготви при спазване разпоредбите на ЗУТ и Наредба 8 за 
обема и съдържанието на устройствените планове. Преди представяне за 
процедиране и одобряване да се съгласува с РИОСВ Варна и представи 
становище от ЕРП „Север“ относно възможността за захранване на имотите. 

 

        4.  Да се обяви, одобри и влезе в сила при условията и по реда на чл. 128 до 
132 от ЗУТ. 
                                                                                         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   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
         ОТНОСНО: Предложение относно разрешаване изработването на проект 

за изменение на подробен устройствен план–план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II-за училище, кв.67 по плана на 
с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич. 

 
 

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  № 12 /115 
        

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 и чл. 124б ал. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с. Крушари дава съгласие 
да се изготви и процедира изменение на подробен устройствен план-план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II-за училище, кв.67 по плана на с. Добрин, общ. 
Крушари. 

 

 2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и разрешава изменение на 
подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II-за училище, 
кв.67 по плана на с. Добрин, общ. Крушари. 
 

 3. Проектът да се изготви при спазване разпоредбите на ЗУТ и Наредба 8 за 
обема и съдържанието на устройствените планове. Преди представяне за 
процедиране и одобряване да се съгласува с РИОСВ Варна и представи 
становище от ЕРП „Север“ относно възможността за захранване на имотите. 
 

 4. ,Да се обяви, одобри и влезе в сила при условията и по реда на чл. 128 до 
132 от ЗУТ. 
 
 

 

 

                                                                                         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   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
                          
         ОТНОСНО: Предложение относно разрешаване изработването на проект 

за изменение на подробен устройствен план–план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II-396 и УПИ IХ-395, кв.46 по 
плана на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич. 

 
 

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  № 12 / 116 
       

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 и чл. 124б ал. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет с.Крушари дава съгласие 
да се изготви и процедира изменение на подробен устройствен план-план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II-396 и УПИ IХ-395, кв.46 по плана на с. Добрин, 
общ. Крушари. 

 

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и разрешава изменение на 
подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II-396 и УПИ IХ-
395, кв.46 по плана на с. Добрин, общ. Крушари. 

 

 3. Проектът да се изготви при спазване разпоредбите на ЗУТ и Наредба 8 за 
обема и съдържанието на устройствените планове. Преди представяне за 
процедиране и одобряване да се съгласува с РИОСВ Варна и представи 
становище от ЕРП „Север“ относно възможността за захранване на имотите. 
 

 4. Да се обяви, одобри и влезе в сила при условията и по реда на чл. 128 до 
132 от ЗУТ. 
 
 

                                                                                         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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
           ОТНОСНО: Предложение относно разрешаване изработването на проект 

за изменение на подробен устройствен план–план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/  на УПИ II-394,  III-399, VI-417, VII-401, 
VIII-400, IХ-393 и Х-392, кв.45 по плана на с. Добрин, общ. 
Крушари, обл. Добрич. 

 
 

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  № 12 / 117 
 

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 и чл. 124б ал. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ,` Общински съвет с.Крушари дава съгласие 
да се изготви и процедира изменение на подробен устройствен план-план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ УПИ II-394,  III-399, VI-417, VII-401, VIII-400, IХ-393 и 
Х-392, кв.45 по плана на с. Добрин, общ. Крушари. 

 

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и разрешава изменение на 
подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ УПИ II-394,  III-
399, VI-417, VII-401, VIII-400, IХ-393 и Х-392, кв.45 по плана на с. Добрин, общ. 
Крушари. 
 

3. Проектът да се изготви при спазване разпоредбите на ЗУТ и Наредба 8 за 
обема и съдържанието на устройствените планове. Преди представяне за 
процедиране и одобряване да се съгласува с РИОСВ Варна и представи 
становище от ЕРП „Север“ относно възможността за захранване на имотите. 
 

4. Да се обяви, одобри и влезе в сила при условията и по реда на чл. 128 до 
132 от ЗУТ. 
 
 

                                                                                        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   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за дейността на Дом 

за стари хора „Света Петка“  с. Добрин през 2021 година. 
 
   

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

 
                                            РЕШЕНИЕ  № 12 /118 
        

На основание чл.21, ал.1, т.23 и 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с Решение № 14/142 от 17.12.2020г. на ОбС 
за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2021 година, Общински съвет           
с. Крушари  приема информацията за дейността на Дом за стари хора „Света 
Петка“  с. Добрин през 2021 година. 

 
 

 

  

 

 
                                                                                         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   №  12 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
           ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за дейността на 

Защитено жилище с.Крушари през 2021 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  № 12 / 119 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с Решение № 14/142 от 17.12.2020г. на ОбС 
за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2021 година, Общински съвет          
с. Крушари приема информацията за дейността на Защитено жилище с.Крушари 
през 2021 година.  
 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                 9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    

 
 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
           ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за дейността на 

Центъра за рехабилитация и социална интеграция в             
с. Крушари през 2021 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  № 12 / 120 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с Решение № 14/142 от 17.12.2020г. на ОбС 
за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2021г., Общински съвет           
с. Крушари приема информацията за дейността на Центъра за рехабилитация и 
социална интеграция в с. Крушари през 2021 година. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  12 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.11.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
           ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за дейността на 

Домашен социален патронаж  през 2021 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  № 12 / 121 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с Решение № 14/142 от 17.12.2020г. на ОбС 
за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2021 година, Общински съвет           
с. Крушари приема информацията за дейността на Домашен социален патронаж  
през 2021 година. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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