
 

                                                                     
                             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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г.                         
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне правомощията на 

представителя на Община Крушари в редовното  Общо 
събрание на акционерите  на „Многопрофилна болница за 
активно лечение-Добрич“ АД. 

               
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували  13,  от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против” и  1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 
                                               РЕШЕНИЕ  №  4 / 44 
  

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226, във връзка с чл. 
220, ал. 1 и чл. 221 от Търговския закон, Общински съвет  Крушари определя  за 
представител на община Крушари в редовното Общо събрание на акционерите на 
„МБАЛ-Добрич“АД гр.Добрич-Илхан Юсеин Мюстеджеб–кмет на община Крушари, 
което ще се проведе на 23.05.2022г. от 10.00 часа, а при липса на кворум на 
08.06.2022г. от 10.00 часа. При невъзможност за участие на кмета на общината в 
редовното  Общо събрание на акционерите, Общински съвет Крушари определя за 
представител на община Крушари – Назмие Исмаил Люман–зам.кмет РРХД. 

 

2.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226, във връзка с чл.220, ал. 1 и 
чл. 221 от Търговския закон, Общински съвет Крушари  упълномощава 
представителя на община Крушари в редовното Общо събрание на акционерите на 
„МБАЛ-Добрич“АД гр.Добрич да гласува по обявения дневен ред, както следва: 
 

2.1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2021 г.- да гласува „за“. 

2.2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., 

заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на 

акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен 

от регистриран Одитор.- да гласува „за“. 

2.3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г. Проект на 

решение; Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейността за 2021 г. – да гласува „за“. 

2.4.Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2021г., 

заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на 

акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 год., 

заверен от регистриран одитор. – да гласува „за“. 
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2.5.Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 год. Проект на 

решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на 

печалбата на дружеството за 2021 год. – да гласува „за“. 

2.6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2020 год., съобразно писмо с изх. № 20-09-82/06.12.2021 г. oi 

Министерството на здравеопазването, с вх. № 6086/09.12.2021 г. в „МБАЛ - Добрич” 

АД, гр. Добрич. Проект на решение: Общото събрание на акционерите - освобождава 

от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. – 

да гласува „за“. 

2.7.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2021 год.. Проект на решение: Общото събрание на акционерите - 

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им 

през 2021 г. – да гласув „за“. 

8.Одобряване на “Бизнес, програма за три годишен период 2021 г. - 2023 г.“, 

приета с Протокол № 27/11.11.2021 г. от проведено заседание на Съвета на 

директорите на „МБАЛ - Добрич“ АД - гр. Добрич. Проект на решение: Общото 

събрание на акционерите одобрява “Бизнес програма за три годишен период 2021 г. 

- 2023 г.“, приета с Протокол № 27/11.11.2021 г. от проведено заседание на Съвета 

на директорите па „МБАЛ -- Добрич“ АД - гр. Добрич. – да гласува „за“. 

2.9.Избор на регистриран одитор за 2022 год. Проект на решение: Общото 

събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на 

директорите регистриран одитор за 2022 год. – да гласува „за“. 

2.10.Приемане на промяна в чл. 5 от Вътрешни правила за избор на 

регистриран одитор на „МБАЛ-Добрич” АД, приети на основание чл. 62 от ППЗПП, на 

28.01.2021 г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с чл. 62, ал. 

2 от ППЗПП (Отм. •• ДВ, бр. 89 от 2021 г., в сила от 26.10.2021 г.). Проект на 

решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в чл. 5 от Вътрешни 

нравила за избор на регистриран одитор на „МБАЛ-Добрич” АД, приети на основание 

чл. 62 от ПП3ПП, на 28.01.2021 г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, 

като отменя чл. 5 от същите, на основание чл. 62, ал. 2 от ППЗПП (Отм. - ДВ, бр. 89 

от 2021 г., в сила от 26.10.2021 г.). – да гласува „за“. 

2.11.Промяна в капитала на дружеството. Проект на решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на 

дружеството. - да гласува „за“. 

2.12.Промяна в Устава на дружеството. Проект на решение: Общото събрание 

на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството. – да 

гласува „за“. 

3. Възлага на Кмета на Община  Крушари последващите, съгласно закона 
действия по изпълнение на решението. 
 

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                  -  въздържал се                                                                                
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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  

  ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне размера на трудовите 
възнаграждения и на допълнително трудово възнаграждение 
за трудов стаж на кметовете на кметства в Община Крушари. 

 
 

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  № 4 / 45 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от Постановление №67 от 
14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка с 
необходимостта от определяне на индивидуалните основни месечни заплати на 
кметове на населените места в община Крушари, Общински съвет с. Крушари  
определя основно трудово месечно възнаграждение на кметове на кметства, 
считано от 01.04.2022 г., както следва: 

 

 
   Длъжностни наименования 

Предложение за 
основна месечна 

заплата лева 

С население над 500 жители  

Кмет на кметство с.Телериг 1070 

Кмет на кметство с. Лозенец 1010 

Кмет на кметство с. Ефрейтор 
Бакалово 

1050 

С население под 500 жители  

Кмет на кметство с. Бистрец  1000 

Кмет на кметство с. Коритен 1000 

Кмет на кметство с. Полковник 
Дяково 

1000 

Кмет на кметство с. Северци 1000 

 
 2. Към основните трудови месечни възнаграждения, определени в т. 1 се 
начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и 
професионален опит в размер 1 на сто за всяка прослужена година. 
 
 3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка 
на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, 
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Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и 
удръжки съгласно Вътрешните правила за работна заплата в община Крушари. 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         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   №  4 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
за 2022 година. 

              
  След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”, 0  “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                             РЕШЕНИЕ  № 4 / 46 
  

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

 

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

  

по 
ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

7 Земя с идентификатор 
№40097.501.196 и сграда с 
идентификатор 
№40097.501.196.1 (бивше 
училище) по КК и КР на 
с.Крушари 

2587/15.02.2021г. 1851 м2 
298 м2 

16671,30 лв. 

8 Сграда с идентификатор 
№40097.501.196.2, сграда с 
идентификатор 
№40097.501.196.3 и  сграда с 
идентификатор 
№40097.501.196.4 (гаражи), 
построени в поземлен имот с 
идентификатор №40097.501.196 
по КК и КР на с.Крушари 

2654/31.03.2022г. 24 м2 
24 м2 
23 м2 

1415,60 лв. 

9 Масивна сграда със ЗП 300 м2 и 
дворно място от 2606 м2 по 
плана на с.Полковник Дяково 
(бивш физкултурен салон) 

2424/13.04.2018г. 300 м2 
2606 м2 

9812,20 лв. 
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ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. 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 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно отдаване под наем на част от 

поземлен  имот № 36138.142.222 по КК и КР на с. 
Кап.Димитрово. 

 

 
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  № 4  / 47 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост, чл.23, точка 1, чл.75, ал.1 и ал.2 и чл.76, ал.1 и ал.2  от 
Наредба №8 и във връзка със заявление с вх.№ОС-12-1441 от 28.03.2022г. от 
Гюрсел Мюрвет Изет, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши 
отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от поземлен имот 
№36138.142.222 (номер по предходен план 142222) равняваща се на  5000 (пет 
хиляди) кв.м., целия с площ 15173 (петнадесет хиляди сто седемдесет и три) кв.м., 
трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – 
Друг вид земеделска земя, 4 категория по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Капитан Димитрово, одобрени със заповед №РД-18-534/05.08.2019г. 
на ИД на АГКК при граници на имота: 36138.18.1, 36138.18.134, 36138.19.105, 
36138.19.1, 36138.142.294, 36138.142.295, 36138.142.501, актуван с акт за частна 
общинска собственост №2552/26.02.2020г. за селскостопански нужди за срок от 5 
(пет) години.  
 

 2.Общински съвет с.Крушари приема определената начална тръжна наемна 
стойност на недвижимият имот в с.Капитан Димитрово,  изготвена от независим 
оценител със сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596 от 
14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в България  и 
определя началната тръжна годишна наемна цена на имота в размер на 325,00 
(триста двадесет и пет) лв. 
 

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

 
Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
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6. 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   №  4 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                       
          ОТНОСНО:Отчет за извършените разходи за командировки от 

председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2022г. 
до 31.03.2022. 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  №  4  / 48 
 

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 01.01.2022 г.  до 31.03.2022 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/          
 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 

                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.03.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината  за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022 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  №  4  / 49 

 

 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 
01.01.2022 до 31.03.2022 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/        

 

 

http://www.krushari.bg/


                 

 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно отчет за работата на общината за 

разходваните средства  за  снегопочистването и зимното 
поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на 
населените места през есенно-зимния сезон 2021–2022г. 

 
 

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  №  4  / 50 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 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 2021г., Общински съвет с. 
Крушари приема  отчета за работата на общината и разходваните средства за 
снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на 
населените места през есенно-зимния сезон 2021-2022 година. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/
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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   №  4 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
 
          ОТНОСНО: Доклад относно приемане на отчет за проведените дейности 

по Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Крушари 
за 2021 година. 

 

               
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

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

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 4 / 51 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 40 ал. 2 от Закона за защита на 
животните, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за проведените дейности по 
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Крушари за 2021 година. 

 

 

                                                                                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 
          ОТНОСНО: Предложение относно даване на съгласие за изработване на 

проект за изменение на подробен устройствен план-план за 
регулация/ПУП-ПР/ на кв.41 по регулационния план на             
с. Лозенец, община Крушари и изработване на подробен 
устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за 
новообразуваните имоти.           

 

                
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  № 4 / 52 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от 
ЗУТ, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира 
изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на кв.41 по 
регулационния план на с. Лозенец, община Крушари и изработване на подробен 
устройствен план–план за застрояване  /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните имоти. 

 

2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.  
 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 
                                                                     
                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
  
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  4 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.04.2022 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане доклад за дейността на 

читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност в община Крушари за 2021 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  №  4 / 53 

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка  с  чл. 26а, ал. 4 и ал. 
5 от Закона за народните читалища, Общински съвет с.Крушари  приема  доклада  
за  дейността  на  народните читалища  в  изпълнение  на Програмата за развитие 
на читалищната дейност в Община  Крушари за  2021  година.          

 
 

 
 
 

 

 

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

 

http://www.krushari.bg/

