
 

                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 

                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    
 
 
 
 
 
 
                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

                     ОТНОСНО:Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния 
управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 
7/57 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет 
Крушари, проведено на 30.05.2019 година. 

 

                           Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС    
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.45 ал.9  и  чл. 27 
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Заповед АдК-04-18 от 04.06.2019г. на Областние управител 
на  област Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  
“за”,   0  “против”   и   0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  8/ 67 
 

1. Общински съвет с. Крушари отменя Решение № 7/ 57 по Протокол № 7 от 
заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 30.05.2019 г. в цялост. 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  8 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата  

програма по бюджет  2019 година. 
 

                               Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината                                                       
 

След направените изказвания и предложения на основание   чл. 21 ал.1 т.6 ,     
чл. 27 ал.4 и ал.5  и чл.52 ал.1  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, с 
поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”,  0  “против”   и  0 
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

                       РЕШЕНИЕ           №  8 / 68  
 

    1.Общински съвет  с.Крушари одобрява промяната на капиталовата            
програма за 2019 година, а именно:  

Наименование  Било  Става  

Ремонт на част от общински път DOB 3170 /ІІІ-
7103/Ефрейтор Бакалово – Телериг/Зимница 

203900 343900 

Ремонт на част от общински път DOB 3178/ІІІ-293/Свобода-
Крушари/Земенци 

80000  

проектиране във фаза „Технически проект и последващо 
осъществяване на авторски надзор на 
обект”Рехабилитация на общински път 3172 /ІІІ-
7001/Кап.Димитрово-Габер-Огняново/DOB 2171  от 
км.+0+000 до км.11+400” 

35000  

Доставка контейнери за биоразградими отпадъци  25000  

 343900 343900 

 

       2. Общински съвет с. Крушари възлага на кмета на община Крушари да 
извърши необходимите промени по бюджета за 2019г. по пълна бюджетна 
класификация 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 

             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   №  8 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
    
                                     
              ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за касовото 

изпълнение на бюджета за 2018 година. 
                                                                     
                                  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21, ал.1, т.6  и                
чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 
12  гласа  “за”, 0 “против” и  1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ           №  8 / 69 
 

          1.Общински съвет с. крушари приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета за бюджетната 2018 година. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  8 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 
31.12.2018 година. 

 

                      Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21, ал.2  и                
чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от Закона за общинския дълг, с 
поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

       РЕШЕНИЕ           №  8 / 70 
 

   1.Общински съвет с.Крушари  приема годишния отчет за състоянието  на 
общинския дълг за 2018 година с нула лева. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  8 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
           ОТНОСНО: Информация за състоянието на административното 

обслужване  в община Крушари за 2018 година. 
 

                                 Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.23   и 
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с 13 гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ     №  8 / 71 
 
 

1.Общински съвет с.Крушари приема информацията за състоянието на 
административното обслужване в Община Крушари за 2018 година. 

 
 
 
 
 
 

   

 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  8 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
         ОТНОСНО: Докладна записка относно откриване на процедура за 

определяне на съдебни заседатели към съдебния район на 
Районен съд гр. Добрич. 

 

                              Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
                                                                   
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.1 и 

т.23 и чл. 27 ал. 4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл. 68 от Закона за съдебната власт, общ брой гласували 13, от тях с 13 
гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  8 / 72 
 

I. Общински съвет  Крушари открива процедура за определяне на съдебни 
заседатели към съдебния район на Районен съд  гр.Добрич и определя правила за 
провеждането й: 

 

1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на 
кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр.Добрич и да 
проведе изслушване, в състав: 

 

1. Иван Митев Иванов – Председател 
2. Нурхаят Нюфел Изет - член 
3. Петранка Янкова Кръстева-член  

 

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български 
граждани, които отговарят на следните условия:  

 Да са на възраст от 21 до 68 години; 

 Да имат настоящ адрес в Община град Добрич, която попада в рамките на 
съдебния район на Районен съд – град Добрич; 

 Да имат завършено най-малко средно образование; 

 Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от 
реабилитацията; 

 Да не страдат от психически заболявания; 

 Да не са съдебни заседатели в друг съд; 

 Да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват; 

 Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 
организация с политически цели; 

 Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на 
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи 
се в съдебния район, за който кандидатстват. 
 

3. В срок до 15.08.2019 г. кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд 
гр.Добрич подават в звено „Секретариат на Общински съвет Крушари следните 
документи: 

 

http://www.krushari.bg/


 Подробна автобиография, подписана от кандидата; 

 Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

 Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за 
препоръки; 

 Мотивационно писмо; 

 Писмено съгласие; 

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; 

 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени 
преди 16 юли 1973 г. 
 

4. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване 
изискванията на чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за 
протичането му, който се публикува на интернет страницата Община Крушари в секция 
„Общински съвет“ и се предоставя на Общински съвет Крушари в 7-дневен срок преди 
определянето на кандидатите за съдебни заседатели. 
 

5. Утвърждава образци на следните документи:  
 

   Заявление за кандидатстване - Приложение № 1; 

   Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ - Приложение № 2; 

   Писмено съгласие - Приложение № 3. 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  8 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
         ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на 

Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2019 година. 

                                                                     
                               Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
  

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.8 и             
чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 6 ал.2 т.2 от 
Наредба № 8 на ОбС, с поименно гласуване, брой гласували 13, от тях с 12 гласа „за”,  
1 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие   

 
                                             РЕШЕНИЕ           №  8 / 73 
 

І.Общинският съвет с.Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 
година: 

1.В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят  точка 78, както следва : 
 

№ 

по 

ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 

оценка 

79 Поземлен имот 

с.Поручик Кърджиево 

2425/26.04.2018г. №110145 3,209дка 330,20лв. 

 

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

 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  8 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
           ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлен имот 

№110145 по КВС на с. Пор.Кърджиево. 
 

                               Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

     След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал.1, т. 8  и    
чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, 
чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 43 ал. 1 от Наредба № 8 на 
Общинския съвет и заявление с вх.№ ОС-12-2359 от 10.05.2019г. от Мирчо Събев 
Митев, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 12 гласа „за”,  1 
„против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  8 / 74 
 

1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №110145 с площ от 3,209 дка с 
начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, V категория по КВС на 
с.Поручик Кърджиево, актуван с акт за частна общинска собственост №2425 от 
26.04.2018г. 

2. Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 4814,00 
лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от  
4900,00 лв.  

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

 
 

 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  8 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
           ОТНОСНО: Докладна записка относно информация  за дейността на 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. 
Крушари за 2018 година. 

 

                               Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 

    След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал.1, т. 23  
и          чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, 
общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  8 / 75 
 

           1. Общински съвет с. Крушари приема информацията  за дейността на 
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Крушари за 2018 година. 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  8 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
        ОТНОСНО: Информация относно дейността на пенсионерските клубове в 

Община Крушари за 2018 година.  
 

                            Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.23  и            
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , общ 
брой гласували 13, от тях с 10 гласа „за”,  1 „против”  и  2  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  8 / 76 
 

1.Общински съвет с. Крушари приема информацията относно дейността на 
пенсионерските клубове в Община Крушари за 2018 година.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  8 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.06.2019 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
        ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 

община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
авансово плащане по договор № 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. 
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на 
водопроводи в населени места от община Крушари”, сключен 
между Община Крушари и ДФ „Земеделие”.  

                                                             
                             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание  на основание чл. 
21, ал. 1, т. 10, предл. последно от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на 
подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г. и договор №  08/07/2/0/00555 от  25.07.2018 г. за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община 
Крушари ”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Крушари, седалище и адрес на 
управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А, ЕИК по БУЛСТАТ 000852754, 
представлявана от Добри Стоянов Стефанов, с поименно гласуване, общ брой 
гласували 13, от тях с 13 гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският 
съвет прие 
                                             РЕШЕНИЕ           №  8 / 77 
 

 1.Общински съвет Крушари упълномощава  кмета  на  община  Крушари  
да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  1 578 002,36 лв. (един милион петстотин 
седемдесет и осем хиляди и два лева и тридесет и шест стотинки) за обезпечаване 
на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор № 08/07/2/0/00555 от 
25.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени 
места от община Крушари”, сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие”. 
 

 

http://www.krushari.bg/


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

 

Мотиви: 
Водоснабдителната мрежа на територията на община Крушари е стара и 

амортизиране и поради експлоатационната възраст на тръбите и съоръженията се 
обуславят големи загуби на вода, намалена проводимост на тръбите, както и чести 
аварии. Особено тежки са авариите през  летните месеци следствие на които 
населени места остават без водоподаване със седмици. 

Ремонтни дейности на ВиК мрежа в населени места на община Крушари в 
мащаб, в който са предвидени за изпълнение по проект „Рехабилитация на 
водопроводи в населени места от община Крушари”, финансиран по договор № 
08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“, съфинансиран от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Крушари и ДФ 
„Земеделие”, не са извършвани.  

Предварителното изпълнение на акта би спомогнало изпълнението на 
ремонтните дейности да стартират навременно, при настоящите благоприятни за 
естеството на видовете СМР атмосферни условия на годината и своевременно 
голяма част от населението на община Крушари да получат достъп до качествена 
питейна вода. Отделно от това допускането на предварително изпълнение на акта се 
иска с оглед защита интересите и здравето на обществото, защита на особено важни 
общински интереси, какъвто е изпълнението на Мярка 4 „ Доизграждане и развитие на 
техническата инфраструктура за балансирано развитие на населените места“ по 
Приоритет 5 „ Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена икономика)“ от 
Общинския план за развитие община Крушари 2014-2020г. в частта й относно 
рехабилитацията на част от водоснабдителните мрежи с цел намаляване загубите от 
течове и аварии, както и подобряване качеството на живот на населението си. 

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

за получаване на авансовото плащане по договор № 08/07/2/0/00555 от  25.07.2018 г. 
и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Крушари, 
проведено на ... ,  Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при кворум 
от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... 
гласа „за”, ... „против” и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на 
общински съвет Крушари. 
  
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          

 
 


