
 

                                                                     
                             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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г.                         
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за второто 
шестмесечие на 2021 година. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно  гласуване, общ брой 

гласували   13,  от тях с  12  гласа  “за”,  0 “против” и  1  “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  1 / 1 
 

На основание  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет  с. Крушари приема отчета за дейността на 

Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от   01.07.2021г. до  

31.12.2021г. 
 
 

 

 

                                                                                         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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
       ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за                      

второто шестмесечие на 2021 година. 
 

        
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

гласували 13, от тях с 12  гласа  “за”,  1 “против”  и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                              РЕШЕНИЕ  № 1 / 2 
 

На основание чл.44 ал.1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение 
решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 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   №  1 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно  приемане годишен отчет за изпълнение 

на Програмата за управление на община Крушари за мандат 2019-
2023 година за 2021 година. 

 

 
  След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 13, от тях с 10 гласа  “за”, 1  “против” и 2  “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 
 
                                             РЕШЕНИЕ  № 1 / 3 
 

На основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет с.Крушари  приема  Годишен отчет за изпълнение 
на Програма за управление на община Крушари за мандат 2019–2023 г., за 2021 
година. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                         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   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
ОТНОСНО: Докладна записка относно финансиране по Договор №ОС-09-

2977/18.06.2021г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на    
с. Крушари-УПИ  XVII, кв. 60 по плана на с. Крушари“–2-ри и 3-ти 
етап. 

  
След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, 

общ брой гласували 13, от тях с 9 гласа “за”, 4  “против”  и 0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 

                                            РЕШЕНИЕ  № 1 / 4 

I. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  Общински съвет с. Крушари дава 

своето принципно съгласие да бъдe осигурено допълнително финансиране в размер 

на: 

1. 34 892.14 лв. в бюджета на община Крушари за 2022г. от постъпили 

средства от местни приходи за изпълнение на Договор № ОС-09-2977/ 18.06.2021 г. 

с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVII, кв. 60, по 

плана на с. Крушари" – 2-ри и 3-ти. 

2. 51 952,33 лв. в бюджета на община Крушари за 2022г. от постъпили 

средства от местни приходи за изпълнение на допълнителни работи по Договор № 

ОС-09-2977/ 18.06.2021 г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на с. 

Крушари - УПИ XVII, кв. 60, по плана на с. Крушари" – 2-ри и 3-ти. 

II. Средствата по т.1 и 2 да се осигурят от собствените приходи по бюджета на 

Община Крушари за 2022г., по § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, 

дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и 

регионалното развитие", както следва: 

-34 892,14 лв. за дофинансиране на СМР по Договор № ОС-09-2977/ 

18.06.2021 г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ 

XVII, кв. 60, по плана на с. Крушари" – 2-ри и 3-ти; 

-51 952,33 лв. за дофинансиране на изпълнение на допълнителни работи по 

Договор № ОС-09-2977/ 18.06.2021 г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона 

на с. Крушари - УПИ XVII, кв. 60, по плана на с. Крушари" – 2-ри и 3-ти. 
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III. Възлага на кмета на община Крушари да внесе докладна записка с 

приемането на бюджета на Община Крушари за 2022г., с която да планира 

описаните по-горе финансови средства, и да извърши необходимите последващи 

законови действия. 

        
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                          -  против                                                                           
10.Борислав Балчев                  -  за                                                           
11.Радослав  Йорданов             -  против                                                                 
12.Живко  Чобанов                     -  против                                                                            
13.Иван Йорданов                      -  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 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                       
 ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на 

Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска 
собственост  на община Крушари за 2021 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения с явно  гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 10 гласа  “за”,  0  “против”  и  3 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  № 1  / 5 
       

На основание чл.21, ал.1, т.24 вр. с т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.5 ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет             
с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2021 година. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите–общинска собственост за 
2022 година. 

 
             
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

гласували 13, от тях с 10 гласа “за”, 3  “против”  и 0  “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  1 / 6 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.52 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл.8 ал.9 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 8 на ОбС, Общински съвет                           
с. Крушари приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–
общинска собственост за 2022 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 
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                                         П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  1 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на енергиен обект Трафопост 

„Метал“ с. Крушари с индентификатор № 40097.501.641.1 със 
застроена площ от 119 кв.м., построен в поземлен имот с 
индентификатор № 40097.501.641 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Крушари. 

 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували  13, от тях с 13 гласа  “за”,  0  “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
 
                                            РЕШЕНИЕ  №  1 / 7 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.41, ал.2, чл.34, ал.4 и 
чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1, т.1, чл.46, ал.1, т.3 
и ал.2 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари и §4, ал.1, 3 и 7 от ПЗР към Закона за 
енергетиката, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба 
без търг или конкурс на енергиен обект, собственост на Община Крушари, а именно:  

- Сграда с идентификатор 40097.501.641.1 (четири, нула, нула, девет, седем, 
точка, пет, нула, едно, точка, шест, четири, едно, точка, едно) със застроена площ от 
119 (сто и деветнадесет) кв.м. с предназначение: Сграда за енергопроизводство, 
брой етажи: 1 (един), правото на строеж върху застроената площ и оборудването в 
нея, разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.641 (четири, нула, 
нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, четири, едно), номер по 
предходен план: 5010407, квартал 30 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Крушари, одобрени със заповед №РД-18-92/19.12.2009г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, с последно изменение засягащо 
поземления имот от 02.09.2016г., при граници на имота по кадастралната карта: 
40097.501.647, 40097.501.674, 40097.501.639, 40097.501.423, актувани с Акт за 
частна общинска собственост №2055/15.08.2014г. на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕР“ АД град Варна. 
 

2.Общински съвет с.Крушари одобрява определената по реда на чл.22, ал.3 
от Закона за общинската собственост оценка за продажба на имот–енергиен обект в 
размер на 13 950,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и петдесет лева), изготвена 
от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност 
№902700016/15.07.2020г. издаден от Камарата на независимите оценители в 
България със срок на валидност на оценката 24.08.2022г. 

Предвид разпоредбата на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост  
определя цена за продажба на енергийния обект от 15 048,40 лв. (петнадесет 
хиляди четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки), която включва цена на 
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сградата 10 278,40 лв. (десет хиляди двеста седемдесет и осем лева и 
четиридесет стотинки)-съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 
от ДОПК с изх.№5806000006/07.01.2022г., издадено от служба „МДТ“ при община 
Крушари, цена на правото на строеж върху застроената площ 800,00 лв. 
(осемстотин лева)-съгласно доклад за определяне пазарната стойност на обекта и 
цена на оборудването на трафопоста 3 970,00 лв. (три хиляди деветстотин и 
седемдесет лева)-съгласно доклад за определяне  пазарната стойност на обекта. 

 

3.Всички данъци и такси по сделката се дължат от 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД град Варна. 
 

4.Стойността по точка 2, определена като цена за продажба на енергийния 
обект – частна общинска собственост за извършване на разпоредителната сделка, 
ведно с всички данъци и такси по сделката, следва да се внесе и да бъде налична 
по набирателната сметка на Община Крушари преди подписване на договора за 
продажба на ТП „Метал“ с.Крушари и при спазване разпоредбата на чл.43, ал.4 от 
Наредба №8 на Общински съвет с.Крушари. 
 

5.При неплащане на дължимите суми в срок по точка 4, преписката за 
продажба на ТП „Метал“ с.Крушари се прекратява.  
 

6. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия 
по 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. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                            
10.Борислав Балчев                   -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов             -  за                                                                 
12.Живко  Чобанов                     -  за                                                                                  
13.Иван Йорданов                      -  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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
 ОТНОСНО: Докладна записка относно отдаване под наем на част от Здравен 

участък с.Коритен–публична общинска собственост. 
 

 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с 12  гласа  “за”, 1 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                          

  РЕШЕНИЕ  № 1 / 8 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост и чл.17, ал.1 от Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет 
с. Крушари   дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно 
наддаване на стая и коридор с обща площ от 23,00 кв.м. (двадесет и три квадратни 
метра), представляващи част от Здравен участък с.Коритен – публична общинска 
собственост с обща застроена площ от 90,00 кв.м., находящ се в УПИ XI-218 
идентичен с УПИ I-218 в кв.25 по плана на с.Коритен за срок от 5(пет) години, 
считано от датата на сключване на договора за наем. 
 

2.Общински съвет с.Крушари  определя начална тръжна месечна наемна цена 
от 11,50 лв. (23,00 кв.м. х 0,50 лв ), определена по точка 4.1 от Тарифа за 
определяне на начален размер на месечен наем за 1 кв.м. при предоставяне на 
помещения и терени – общинска собственост в Приложение №1 към Наредба №8 на 
ОбС с.Крушари. 
 

3.Общински съвет с.Крушари възлага на кмета на община Крушари да 
организира и проведе търга, като 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. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                            
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10.Борислав Балчев                  -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов             -  за                                                                   
12.Живко  Чобанов                     -  против                                                                             
13.Иван Йорданов                      -  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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
  ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне на пасища и мери за общо и 

индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и 
правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския 
поземлен фонд на територията на Община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с 11 гласа  “за”,   0  “против”   и   2 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 9 
        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.37о, ал.1, ал. 4 и ал. 
5 и чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл.9 от Наредба №7 за стопанисване, управление и 
предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община 
Крушари, Общински съвет с. Крушари: 

 

І. Дава  съгласие за предоставяне за общо и индивидуално ползване на 
пасища и мери от ОПФ на община Крушари. 

II. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за 
индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни 
животни на територията на съответното землище и даде съгласие за предоставяне 
им, съгласно Приложение 1. 

  ІІI. Определя правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 
община Крушари, а именно: 

 
Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община 

Крушари 
1. Задължения на общината  
1.1. да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери 
и пасища от местното население за паша на притежаваните от тях животни.  
1.2. да предоставя периодична информация и методически указания на 
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване 
на мерите и пасищата. 
 
2. Задължения на ползвателите 
2.1. да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни 

мероприятия.  
2.2. да подобряват повърхностно терена.  
2.3. да подобряват мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното 

торене.  
2.4. да се борят с плевелите и вредната растителност.  
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2.5. да поддържат мерите и пасищата в добро състояние.  
2.6. да използват рационално и щадящо мерите и пасищата.  
2.7. да заплатят наем за ползване при подписване на Договора за ползване на 

общински пасища и мери.  
2.8. да използват предоставените им пасища и мери, съгласно 

предназначението им.  
2.9. да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване.  
2.10 .да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и 

екологични норми и противопожарни правила.  
2.11. да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на 

пасищата и мерите.  
2.12. да опазват електро-преносните и други съоръжения и инсталации, както 

и водоемите.  
2.13. да изпълняват указанията на специализираните органи.  
2.14. да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови, строителни 

и други отпадъци.  
2.15. да не унищожават единични и групи дървета, предназначени за 

пладнуване на животните.  
2.16. да не допускат превръщането на пасищата и мерите в обработваема 

земя – нива.  
2.17. да не допускат палене на растителността в пасищата и мерите.  
2.18. да не преотдават наетите пасища и мери за ползване на трети лица. 
 
ІV. Приема Годишен план за паша на територията на Община Крушари, както 

следва: 
 

1. Основание 
Настоящият годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година се 

разработва на основание чл.37о от ЗСПЗЗ, съгласно който планът се изготвя 
ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет  

 

2. Обхват 
Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползването на 

мерите и пасищата в населените места на територията на Община Крушари, 
изготвени съгласно чл37о от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет 
Крушари. 

 

3. Цел 
Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и 

пасищата общинска собственост от земеделските стопани, както и да се повишат 
техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики, както и 
тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда. 

 

4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на Плана  
 

4.1. Кметът на Община Крушари: 
а/ ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и 

управление на мерите и пасищата от ОПФ на територията на Община Крушари; 
б/ изисква от кметовете и кметските наместници на населените места 

спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на 
територията на съответното кметство; 

в/ съгласува списъците с данните за земеделските стопани или техни 
сдружения, регистрирани като юридически лица, кандидатстващи за ползване 
на общински пасища и мери с Областна дирекция по безопасност на храните и 
с Ветеринарно-медицинската служба. 
4.2. Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности”: 



а/ ежегодно изисква списък на мерите и пасищата от ОПФ от Общинска 
служба „Земеделие“; 

б/ отговаря за актуализацията на плана и съдейства на кметове и кметски 
наместници за изпълнението му; 

в/ изготвя договори и следи за техните срокове; 
г/ създава и води регистър за лицата ползващи общински пасища и мери; 
 

4.3 Кметът и кметските наместници на съответното населено място: 
а/ провежда събрание на лицата, отглеждащи пасищни животни или на лица, 

поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние; 
б/ изготвя протокол от събранието включващ информация и сведения за 

общинските пасища и мери, които са в недостиг или излишък за землището на 
съответното населено място; 

в/ организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и 
пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;  

 

V. Приема пазарна оценка на имотите-пасища и мери от 7,00лв./дка, изготвена 
от независим оценител, със сертификат за оценителска правоспособност рег. 
№100100596 от 14.12.2009г., издаден от Камарата на независимите оценители в 
България, по пазарен механизъм и определя годишна наемна цена от 7,00лв./дка за 
землищата на територията на Община Крушари. 

 

VI. Възлага на кмета на Община Крушари последващите съгласно закона 
действия. 

 
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                                                                            
10.Борислав Балчев                   -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов              -  въздържал се                                                                   
12.Живко  Чобанов                      -  за                                                                               
13.Иван Йорданов                       -  въздържал се 

 
 
 

 

                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на 

Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2021 година. 
      

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”,   0  “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                           РЕШЕНИЕ  №  1 / 10 
 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Председателя на Общинския съвет за 
периода от 01.10.2021 г.  до 31.12.2021 година. 

 
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                                                                            
10.Борислав Балчев                  -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов             -  за                                                                   
12.Живко  Чобанов                     -  за                                                                                            
13. Иван Йорданов                     -  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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината за четвъртото тримесечие на 2021 година. 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”, 0  “против”  и 0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 11 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет с. Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 
01.10.2021 до 31.12.2021 година. 
 

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                                                                            
10.Борислав Балчев                   -  за                                                            
11.Радослав  Йорданов              -  за                                                                   
12.Живко  Чобанов                     -  за                                                                                          
13. Иван Йорданов                     -  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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Докладна записка относно  приемане на отчет за проведените 

дейности по  Общинската програма за опазване на околната среда 
за 2021 година. 

 

               
 

След направените изказвания и предложения с явно  гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 12 гласа  “за”, 0  “против”  и  1 “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 12 
 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Общински съвет с.Крушари  приема отчета за проведените 
дейности  по Общинската програма за опазване на околната среда на община 
Крушари за 2021 година. 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  

усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  
Европейски  програми . 

 

               
 

След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 12 гласа  “за”, 0  “против”  и  1 “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 13 
 

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 с. 
Крушари приема информацията  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  
усвояването  на   финансови  средства по  оперативни  и  европейски  програми. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да 

кандидаства с проектно предложение „Основен ремонт на покрив 
на читалище  с. Телериг, находящ се  пл.№ 205, кв.14 по плана на    
с. Телериг, община Крушари“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Процедура за подбор на проектни 
предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ-
КРУШАРИ, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“, прием 2021-2022г. към Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ и 
съответствие на включените дейности в проектното предложение 
на приоритетите на Общински план за развитие на Община 
Крушари 2014-2020г. 

 
             
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”, 0  “против”  и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 14 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари дава съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проектно предложение „Основен ремонт на покрив на 
читалище –    с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, 
община Крушари“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма 
за развитие на селските райони за периода“ 2014–2020 г. чрез подхода „Водено от 
общностите местно развитие“, Процедура за подбор на проектни предложения в 
ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19-338 МИГ ТЕРВЕЛ–КРУШАРИ, Подмярка 7.2 
“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” прием 2021г. към Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ–КРУШАРИ. 

 2. Общински съвет с.Крушари  удостоверява, че дейностите, включени в 
проектното предложение „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, 
находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“, 
съответстват на: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Създаване на поминък на територията“ 
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2.) ПРИОРИТЕТ 5: Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена 
икономика) 

Специфична цел. 1. „Подобряване достъпността на общината“ 
 

Мярка 5. Съхраняване и развитие на инфраструктурата в областта на 
културата: 

- инвестиции за обновяване на културните институции, от Общински план за 
развитие на община Крушари 2014-2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Плана за 

действие на община Крушари в изпълнение на областната 
стратегия за интеграция на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна ромите ситуация за 2021 година. 

 

             
 

След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 12 гласа  “за”, 0  “против”  и 1   “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 15 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение 
на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за 
приобщаване на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Предложение относно приемане отчет за дейността на Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в общината  за 2021 година. 

 

 

След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 12 гласа  “за”, 1  “против”  и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 16 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет с.Крушари  приема  отчета 
за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните на община Крушари за  2021г. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Годишния план 

за младежта за 2021 година  и приемане на План за младежта за 
2022 година. 

 
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

гласували 13, от тях с 11 гласа  “за”, 0  “против”  и  2 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 17 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.15 и чл.16 от Закона за младежта, 
Общински съвет   с. Крушари: 

1. Общински съвет с.Крушари  приема отчет за изпълнение на Годишния план 
за младежта за 2021 година 

2. Общински съвет с.Крушари  приема Общински  План за младежта за 2022 
година. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  1 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.01.2022 г. 
                                ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
ОТНОСНО: Докладна записка относно възлагане изпълнението на услуга от 

общ икономически интерес (УОИИ) патронажна грижа по 

Административен договор № BG05М9ОР001-6.002-0213, процедура 
№ BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ -2014 – 2020 г. 

                         
 

След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”, 0  “против”  и 0  “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 
                                           РЕШЕНИЕ  № 1 / 18 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и в изпълнение на Указания за осигуряване на 
съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание 
на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, Процедура № 
BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“  2014–2020 г., Общински съвет с. Крушари: 
 

1. Дава съгласие изпълнението на дейност: Направление 1 „Патронажна грижа 
– предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ да се възложи на 
дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“. 

 

2. Упълномощава кмета на община Крушари да издаде заповед, с която да 
възложи предоставянето на основната дейност по направление 1 „Патронажна 
грижа – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ по проект№ 
BG05М9ОР001-6.002-0213 „Патронажна грижа + в община Крушари“  на Дирекция 
„Регионално развитие и хуманитарни дейности“. Заповедта да включва всички 
задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на 
съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания по ОП РЧР, с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание 
на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, процедура 
BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +“. 

3. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги Патронажна грижа– 
предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“, да се ползват от 
потребителите без заплащане на такса за периода, определен от УО за 
предоставяне на услугата–12 месеца, считано от 01.03.2022г.  

 

4.На осн. чл. 60, ал.1 АПК, допуска предварително изпълнение на 
решението, с цел да се защити важен обществен интерес, свързан с навременно 
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предоставяне на услугата „Патронажна грижа“, която е в помощ на уязвими 
социални групи в общината, самотно живеещи стари хора, лица с увреждания, 
карантинирани лица и други. Забавяне стартирането на процедурата би осуетило и 
би сериозно затруднило изпълнението на дейностите към 01.03.22г.  по проект по 
ОП РЧР, за който община Крушари има сключен договор  с Управляващия орган. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


