
 
                                                                     
                             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   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     

          ОТНОСНО:Докладна записка относно приемане на Наредба за 
изменение и  допълнение  на Наредба № 26  за 
условията и реда за поемане на общински дълг и за 
издаване на общински гаранции от Община Крушари. 

 

След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 
гласували 11, от тях с 9  гласа  “за”,  2  “против”   и  0    “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                    РЕШЕНИЕ  №  5 / 43 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.19 от Закона за общинския дълг, чл. 8 от Закона за 
нормативните актове, чл. 76 вр. с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, 
Общинският съвет с. Крушари приема  Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 26 за условията и реда за поемане на общински дълг и за 
издаване на общински гаранции от Община Крушари, както следва: 
 

 §1. Наименованието на  Глава Пета се изменя така: 
 

 „ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ“ 
 

 §2. Навсякъде в Наредбата и приложенията към нея, изразът „финансова 
институция“ се заменя с „финансова или кредитна“ институция. 
 

 §. 3 В Приложение №1 към чл.24 от Наредбата се правят следните 
изменения: 

1. В чл.3, ал.2 думата „пет“ се заменя с думата „три“. 

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й 

 

                                                                                         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 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО:Докладна записка относно допълнение на Програмата  за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
за 2021 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 11, от тях с 10  гласа  “за”,  0 “против”  и 1  “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 
                                               РЕШЕНИЕ  № 5 / 44 
 

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8, 
Общински съвет с.Крушари приема следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година: 

1.В Раздел I, се добавят точка 3: 
 „3.Имоти, които Община Крушари е определила за делба: 

 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

1 Поземлен имот по КККР 
на с.Капитан Димитрово 
с начин на трайно 
ползван–пасище,мера, 
категория 4 

1415/09.05.2011г. №36138.142.501 36236 
кв.м. 

2082,90 
лв. 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 
Поименно гласуване 

  

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Иван Йорданов -Въздържалсе 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

 

http://www.krushari.bg/


Нурхаят  Изет - За 

РадославЙорданов - За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа 
 
- 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   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО:Докладна записка относно делба на поземлен имот 

№36138.142.501 по КК и КР на с. Кап.Димитрово. 
 

                        
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа  “за”,  0 “против” и 1  “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 5 / 45 
 

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.8, 
ал.1 и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет с.Крушари 
дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот с идентификатор 
№36138.142.501 по КК и КР на с.Капитан Димитрово с площ 36236 кв.м. с начин на 
трайно ползване „пасище,мера“, 4 категория, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №1415/09.05.2011г., от която се образуват два нови имота, а именно: 
 1.Поземлен имот №36138.142.502 с проектна площ 34236 кв.м. с начин на 
трайно ползване – пасище,мера по КК и КР на с.Капитан Димитрово. 
 2.Поземлен имот №36138.142.503 с проектна площ 2000 кв.м. с начин на 
трайно ползване – пасище,мера по КК и КР на с.Капитан Димитрово. 

II.Общински съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване (НТП) от „пасище,мера” в „друг вид земеделска земя” 
на поземлен имот, както следва: 
 1.Поземлен имот №36138.142.503 с проектна площ 2000 кв.м. с начин на 
трайно ползване – пасище,мера по КК и КР на с.Капитан Димитрово. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 
начина на трайно ползване на имотите  2 (две) години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящото решение. 

III. Общински съвет с.Крушари дава съгласие за промяна предназначението 
на поземлен имот №36138.142.503 по КК и КР на с.Капитан Димитрово от публична 
в частна общинска собственост, след промяна на начина на трайно ползване на 
имота. 

IV. Възлага  на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
законови действия. 
 

Поименно гласуване 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Иван Йорданов -Въздържал се 

 

http://www.krushari.bg/


Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

РадославЙорданов - За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 

 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на земеделски земи от 

Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през 
стопанската 2021/2022 година. 

 

След направените изказвания и предложения с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували 11, от тях с 11  гласа  “за”,  0  “против”  и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  приe 
                                               РЕШЕНИЕ  №  5 / 46  
 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.75 ал.1 и чл.76 ал.1 от Наредба 
№8, Общински съвет Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен фонд за 
стопанската 2021/2022 година, съгласно Приложение №1 за срок от 5 (пет) години. 

2.Възлага на Кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договори със спечелилите кандидати. 
 

Поименно гласуване 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Иван Йорданов - За 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав 
Йорданов 

- За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 

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

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

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 
                                    
          ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на маломерни имоти 

от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през 
стопанската 2021/2022 година. 

 
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

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

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  5 / 47 
 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.75 ал.1 и чл.79 ал.1 от Наредба 
№8, Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем без търг  
маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2021/2022 година за 
срок от 1 (една) година, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от 
настоящото решение. 
 2.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към 
Община Крушари. 
 3.Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе 
публичен търг с тайно наддаване, съгласно изискванията на Глава седма от 
Наредба №8 на ОбС с.Крушари. 
 4.Определя наемна цена на имотите на декар в зависимост от 
предназначението и категорията на земята, съгласно чл.78, ал.1 от Наредба №8 на 
ОбС с.Крушари. 

5. Възлага на Кмета на Община Крушари да организира и проведе 
процедурата по отдаването на имотите. 
 

Поименно гласуване 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Иван Йорданов - За 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав 
Йорданов 

- За 
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Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                         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   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината  за първото тримесечие на 2021 година. 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, 
общ брой гласували 11, от тях с 11  гласа  “за”,  0  “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 5 / 48 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната Общински съвет с. Крушари приема 
отчета за разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари  
за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021 г. 

Поименно гласуване 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Иван Йорданов - За 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав 
Йорданов 

- За 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - 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   №  5 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет  за изпълнение 

Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община 
Крушари за 2020 година. 

 
                       

След направените изказвания и предложения  с  явно гласуване, общ брой 
гласували 11, от тях с  10  гласа  “за”,  0  “против”  и 1  “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 5 / 49 
 

       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 изпълнение на 
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Крушари. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         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   №  5 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
          ОТНОСНО:Докладна записка относно приемане Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Крушари 2021-2025 г. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 11, от тях с  10  гласа  “за”,  0  “против”   и   1 “въздържал се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 5 / 50 
 

1.На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 40 ал.3 от Закона за защита на животните, 
Общински съвет с. Крушари  приема „Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на  територията на Община Крушари 2021–2025 г.“. 

2.Възлага на Кмета на община Крушари да организира изпълнението на 
Програмата и ежегодно да внася отчет за нейното изпълнение в Българската 
агенция по безопасност на храните. 
 

.   
 

 

 

                                                                                         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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за работата на 
общината и за разходваните средства по снегопочистването 
и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и 
улиците на населените места. 

 
 
 

След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 
гласували 11, от тях с 9  гласа  “за”,   0  “против”   и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 5 / 51 

 На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 14/142 от 17.12.2020г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2021г., Общински съвет                
с. Крушари приема  отчета за работата на общината и разходваните средства за 
снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на 
населените места. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО:Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на 
програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Крушари за 2020 година. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 11, от тях с  9 гласа  “за”,   0  “против”   и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
 

                                                 РЕШЕНИЕ  № 5 / 52 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните 
читалища, Общински съвет с.3Крушари приема доклада за дейността на народните 
читалища в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в 
Община Крушари за 2020 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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Докладна записка  относно обезпечаване на дейностите по 
почистване на речни корита от смесени битови отпадъци 
чрез натрупаните отчисления по чл. 60 ал.2 т. 1 и т. 2 и чл. 64 
ал.1 от Закона за управление на отпадъците.  

 
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 11, от тях с  9 гласа  “за”,   0  “против”   и  2 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 5 / 53 
 

          На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и 8 от Закона за местната самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 64 ал.4 от Закона за управление на 
отпадъците и писмо с чужд изх. № ОМП-04-4_19.01.2021г., Общински съвет с. 
Крушари дава съгласие чрез вътрешни компенсирани промени да се изразходва 
сумата от 21 050.22 лева, натрупани средства по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците за периода от 01.03.2020г. до 31.12.2020г. за почистване 
от смесени битови отпадъци, образувани от населението, на част от речното 
корито на дерето в с. Крушари. 
 

Поименно гласуване 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Иван Йорданов - Въздържал се 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

Радослав Йорданов - Въздържал се 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - 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   №  5 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.04.2021 г. 
                               ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно  даване на съгласие за участие в 
публична продан за закупуване на недвижими имоти, 
собственост на РПК "Светлина" с. Крушари.  

 
                           

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване 
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 9  гласа  “за”,   0  “против”   и  2 
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 5 / 54 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и  8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл. 41, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8 за 
реда за придобиване, управление  и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост, Общински съвет с. Крушари дава съгласие Община Крушари да 
участва в обявена от Териториална дирекция на НАП гр. Варна, Офис гр. Добрич, 
по изпълнително дело №/изх.№ С210008-111-0001034 от дата 07.04.2021 публична 
продан чрез публичен търг с тайно наддаване за закупуване чрез покупко-
продажба на следните недвижими имоти: 

 

1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.499.3.1 с 
площ 68,00 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 40097.501.499.3 и 
предназначение: Сграда за търговия, като сградата е разположена в поземлен 
имот с идентификатор 40097.501.499 по КК и КР на с.Крушари с предназначение на 
самостоятелния обект: За търговска дейност. 

1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.499.3.2 с 
площ 103,00 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 40097.501.499.3 и 
предназначение: Сграда за търговия, като сградата е разположена в поземлен 
имот с идентификатор 40097.501.499 по КК и КР на с.Крушари с предназначение на 
самостоятелния обект: За търговска дейност. 

1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.499.3.3 с 
площ 57,00 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 40097.501.499.3 и 
предназначение: Сграда за търговия, като сградата е разположена в поземлен 
имот с идентификатор 40097.501.499 по КК и КР на с.Крушари с предназначение на 
самостоятелния обект: За търговска дейност. 

 

2.Общински съвет с. Крушари определя максимален финансов ресурс, до 
който да се достигне при участието на публичната продан, за всеки имот, както 
следва: 
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2.1. За Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.499.3.1 
с площ 68,00 кв.м. с максимална достижима цена при участие в публичната  продан 
до 7 000, 00 лв. /седем хиляди лева/.  

 

2.2. За Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.499.3.2 
с площ 103,00 кв.м. с максимална достижима цена при участие в публичната 
продан до 12 000,00 лв. /дванадесет хиляди лева/.  

 

2.3. За Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.499.3.3 
с площ  57,00 кв.м. с максимална достижима цена при участие в публичната продан 
до 6 000,00 лв. /шест хиляди лева/.  

  
3. Възлага на Кмета на Община Крушари, да извърши всички необходими 

законови действия за участие в публичната продан на недвижимите имоти, описани 
в т.1 от настоящото решение. 
 

Поименно гласуване 

Васко Балчев - За 

Видин Каракашев - За 

Иван Йорданов -Въздържал се 

Инджихан Мюмюн - За 

Исмаил Исмаил - За 

Мудин Кадир - За 

Нуртен Мехмедова - За 

Нурхаят  Изет - За 

РадославЙорданов -Въздържал се 

Раим Раиф - За 

Юзджан Мустафа - За 

 
 

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


