
 
                                                                     
                             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   №  9 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г.                         
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за дейността на 

Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от  
01.01.2021г. до 30.06.2021г. 

 

 
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  №  9 / 69  

 

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

местната администрация,  Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за 

дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от   

01.01.2021 г. до  30.06. 2021 г. 
 
 
 
 
 

                                                                                         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   №  9 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
        ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за 

първото шестмесечие на 2021 година. 
 
 

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

 
                                             РЕШЕНИЕ  № 9 / 70 
 

На основание чл. 44 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари приема  отчет за изпълнение 
решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 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   №  9 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за касово 

изпълнение бюджета на общината за 2020 година. 
 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 11  гласа  “за”,   0 “против”   и   2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                             РЕШЕНИЕ  № 9 / 71 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.52, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крушари, Общински  
съвет с. Крушари приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 
Крушари  за бюджетната 2020 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. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                             
12.Радослав  Йорданов             -  въздържал се                                                                     
13.Живко  Чобанов                     -  въздържал се 

                                                                                         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   №  9 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 
31.12.2020 година. 

                                                                

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

 

                                            РЕШЕНИЕ  № 9 /72 
        

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от Закона за общински 
дълг, Общински съвет с. Крушари приема годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2020 година с нула лева. 

 

                   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. Борислав   Балчев                  -  за                                                                       
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                        
13.Живко Чобанов                      - 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   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
           ОТНОСНО: Докладна записка относно отчет за изпълнение бюджета на 

общината за първото шестмесечие на 2021 година.   
                                                        
 

След направените изказвания и предложения  с явно  поименно гласуване  
гласуване, общ брой гласували 13 , от тях с  11 гласа  “за”,  0  “против”   и  2 
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 

                                            РЕШЕНИЕ  № 9 /73 
        

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари  приема отчета за касовото 
изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2021 година. 

                   Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  въздържал се                                                                
13.Живко Чобанов                      -  въздържал се 

 

 

                                                                                         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   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
           ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на залог по Договор 

за поемане на дългосрочен общински дълг. 
 

След направените изказвания и предложения  с явно  поименно гласуване  
гласуване, общ брой гласували 13 , от тях с 10 гласа  “за”,  2  “против”   и  1 
“въздържал се”, Общинският съвет  прие 

 
 

                                            РЕШЕНИЕ  № 9 /74 
        

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3, чл.13, чл.17, ал.1 от Закона 
за общинския дълг и във връзка с чл.4, чл.13 и чл.21 от Наредба №26 за условията 
и реда за поемане на общински дълг и за издаване на общински гаранции от 
община Крушари, Общински съвет Крушари дава съгласие при сключване на 
договор за дългосрочен общински заем да се учреди залог върху настоящи и 
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
община Крушари по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви „а-ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ 
от Закона за публичните финанси, както и върху всички настоящи и бъдещи 
вземания за наличностите и постъпленията по всички сметки на Община Крушари, 
открити и поддържани в „Инвестбанк“ АД, по които постъпват собствените приходи 
и трансферите за местни дейности на Община Крушари. 

 
 2. Възлага  на кмета на община Крушари да подпише с „ Инвестбанк“ АД 
договор за инвестиционен банков кредит и договор за учредяване на залог върху 
вземания, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Крушари допуска 
предварително изпълнение на акта, при следните  

 

Мотиви: 
С оглед спазване на законови срокове на сключения договора с избрания 

изпълнител за извършване на СМР, е необходимо осигуряване на навременно 
финансиране за изпълнението му, както и с оглед на съкращаване процедурното 
време по сключване на договор за поемане на дългосрочен общински дълг, се 
налага предварително изпълнение на акта. Именно наличието на особено важни и 
значими обществени интереси, свързани с осъществяването на обект 
„Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVll, кв. 60, по плана на с. 
Крушари“ етап 2 и етап 3, и постигане на целения краен резултат по изграждането 
на цялостната визия на общинския център, чрез който да се подобрят значително 
качествата на околната среда и общинската инфраструктура, обосновават 
предварително изпълнение на настоящото решението. 

 
 

 

http://www.krushari.bg/


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

 
 

                                                  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

             9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
             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   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
        ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за данъчната 

събираемост на общината  през  първото шестмесечие на 
2021 година. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

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

 
                                            РЕШЕНИЕ  № 9 /75 
        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА във връзка с Решение № 14/142 
от 17.12.2020г. на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2021г., 
Общински съвет с.Крушари   приема   информацията за данъчната събираемост на 
общината  през  първото шестмесечие на 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   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 

  ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства на командировки от   
Председателя на Общински съвет Крушари за периода от 
01.04.2021г. до 30.06.2021 година. 

                        
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

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

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 9 / 76 
        
          Общински съвет с. Крушари на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната приема отчета за 
разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет 
Крушари за периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021 г. 
 

                   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. Борислав   Балчев                  -  за                                                                       
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                        
13.Живко Чобанов                      - 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   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства на командировки от Кмета 
на  Община  Крушари за периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021 
година. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 13 от тях с  13  гласа  “за”,  0  “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 9 / 77 
        
          Общински съвет с. Крушари на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приема отчета за 
разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари  за периода 
от 01.04.2021г. до 30.06.2021 г. 
 

                   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. Борислав   Балчев                  -  за                                                                       
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                        
13.Живко Чобанов                      - 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   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на включените 

дейности в проект „Празник на гърнетата-Кулинарната 
академия на Добруджа“ с приоритетите на Общински план 
за развитие на Община Крушари 2014-2020г. 

 
                        

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

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 9 / 78 
           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари  удостоверява, че 
дейностите, включени в проект „Празник на гърнетата – Кулинарната академия на 
Добруджа“ съответстват на Стратегическа цел 2 „Създаване на поминък на 
територията“, Приоритет 4: Социално приобщаване и намаляване на бедността 
(приобщаващ растеж), Специфична цел 3 „Оптимизиране на предоставяните 
обществени услуги“, Мярка 1 „Развитие на културата“:- Дейности за опазване, 
експониране, социализиране и популяризиране на културно-историческото 
наследство;Подобряване на достъпа до форми на културата, в т.ч. мобилен 
обмен;Обогатяване на културния календар чрез утвърждаване на културните 
събития и фестивали в общината и подпомагане организирането на нови“ от 
Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020 г. 
 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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             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   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  

усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  
Европейски  програми. 

 

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

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 9 / 79 
        

На основание чл.21 ал.1 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 информацията за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  
усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешение на финансиращия  

орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  
обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  
стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  
паралелки  от  I  до  XII  клас, с  не по-малко  от  десет  
ученици  в  клас  в  СУ „Христо  Смирненски“ , с. Крушари. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 13 , от тях 13   гласа  “за”,  0  “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 9 / 80 
        

На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,  ал. 2  от  ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 
68, ал 1,  т. 2,  ал. 2  и  ал. 8  от Наредбата  за  финансиране  на  институциите  в 
системата на предучилищното и училищното  образование  от  05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес  извън осигурените  по стандарта за 
съответната дейност,  при  сформиране на  паралелки  от  I  до  XII  клас,  с  не  по-
малко  от  десет  ученици  в  СУ „Христо Смирненски“, с. Крушари, както следва: 
 

- паралелка в VII клас     - 17 ученици;                             
- паралелка в XI клас     - 11 ученици;   
- паралелка в XII клас    - 12 ученици;                             

 

 

 

 

                                                                                         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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешение на финансиращия  

орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  
обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  
стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  
паралелки  с не по-малко  от  десет  ученици  от двата  
класа  в  ОУ „Отец  Паисий“        с. Лозенец, община   
Крушари. 

 
 

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  № 9 / 81 
        

На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,  ал. 2  от  ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 
68, ал 1,  т. 3,  ал. 2  и  ал. 6. от Наредбата  за  финансиране  на  институциите  в 
системата на предучилищното и училищното  образование  от  05.10.2017г. на 
МОН, Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес  извън осигурените  по стандарта за 
съответната дейност,  при  сформиране на  паралелки  с  не по-малко  от десет  
ученици  от два  класа в ОУ „Отец Паисий“   
с. Лозенец, общ. Крушари, както следва: 

- паралелка       I и ІI клас – слята    - 12 ученици                            
- паралелка  III и  ІV клас - слята    - 13 ученици          
- паралелка  V и  VІ клас - слята     - 10 ученици    

 
 

                                                                                         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   №  9 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно разрешение на финансиращия  

орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  
обезпечаване  на  учебния  процес, извън  осигурените  по  
стандарта  за  съответната  дейност,  при  сформиране  на  
паралелка  с  по-малко  от  десет  ученици  от  клас  в  ОУ 
„Отец  Паисий“  с.  Лозенец, община   Крушари. 

 
                          

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  № 9 / 82 
 

На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,  ал. 2  от   ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 
69, ал 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата  за  финансиране  на  институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г. на МОН, Общински 
съвет с.Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната 
дейност,  при формиране  на   паралелка   с  по-малко от десет ученици  в   ОУ  
„Отец Паисий“  с. Лозенец, общ. Крушари, както следва:      
                               -  паралелка  VII  клас  -  7 ученици     
 

 
 

 

                                                                                         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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО:  Докладна записка относно разрешение на Общински съвет–

Крушари, за функциониране на маломерни  паралелки  в  ОУ              
„Васил Левски“  с. Коритен, община  Крушари. 

 

                        
 

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  № 9 / 83 
 

На   основание   чл.  21,  ал. 1, т. 23,   от  ЗМСМА,  във   връзка   с  чл. 68, ал 
1,  т. 1, от Наредбата  за  финансиране  на  институциите в системата на 
предучилищното и училищното  образование  от  05.10.2017г. на МОН,  Общински 
съвет с.Крушари  дава   съгласие  за  функционирането  на  маломерни   и  слети  
паралелки  в  ОУ „Васил  Левски“, с. Коритен, община  Крушари, както  следва : 
                             
                                 -  паралелка    І -  ІІ  клас – слята     - 9 ученици                             

              -  паралелка  ІІІ - ІV  клас - слята      - 8 ученици             
                                 -  паралелка   V - VІ  клас - слята     - 8 ученици      
                                 -  паралелка  VІІ-VIII клас - слята     - 3 ученици 
 

 
 

                                                                                         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   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно предложение за включване на 

изнесена група с.Коритен в Списъка на средищните детски 
градини като средищна част от детска градина с. Крушари за 
учебната 2021/2022 година.    

 

                         Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината  
 

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  № 9 / 84 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53, ал. 1 от 
ЗПУО и чл. 3, ал 1 от Постановление №128 на Министерски съвет от 29.06.2017г. 
за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини, 
Общински съвет с. Крушари предлага на Министерството на образованието, 
изнесена група с. Коритен към детска градина с. Крушари, община Крушари, област 
Добрич  да бъде  включена в Списъка  на средищните  детски градини, като 
средищна част от ДГ с. Крушари за  учебната   2021/ 2022г. 

 
 

 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна в състава на 

постоянните комисии на Общинския съвет. 

                          
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

гласували 13 от тях 13  гласа  “за”,   0 “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 
                                          РЕШЕНИЕ  № 9 / 85 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.40, ал.2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация: 

 

1.Общински съвет с. Крушари избира Живко Алексиев Чобанов  за член на 
Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско 
стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”. 

 

          2.Общински съвет с. Крушари избира Живко Алексиев Чобанов  за член на 
Постоянната комисия по ”Образование, култура, спорт, младежки дейности, 
здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически 
въпроси, интеграция на бежанци“. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнително финансиране на 

обект:”Изграждане на мини парк със зона за отдих, спорт и 

рекреация в УПИ XXIV-561–за спорт, рекреация и 

озеленяване”, кв.33 по ПУП-ПР на с. Крушари, общ. 

Крушари“(ПИ с ид. 40097.501.561 по КККР на с. Крушари)                                                                                                                                                                                   

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 10 гласа  “за”,   0 “против”   и  3  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                          РЕШЕНИЕ  № 9 / 86 

1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет-Крушари  дава своето съгласие да 
бъдат отпуснати допълнително средства в размер на 61 755,44  лв. за 
финансиране на обект: ” Изграждане на мини парк със зона за отдих, спорт и 
рекреация в УПИ XXIV-561 – за спорт, рекреация и озеленяване”, кв.33 по ПУП-ПР 
на с. Крушари, общ. Крушари“ ( ПИ с ид. 40097.501.561 по КККР на с. Крушари) по § 
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност 619 Други дейности  по 
жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие". 

2. Необходимите средства да се осигурят от собствените приходи по 
бюджета на Община Крушари за 2021г., като компенсирана промяна от издръжката 
на дейностите 122 Общинска администрация и  дейност  619 Други дейности по 
жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие. 

3. Промяната да се отрази в Приложение  „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници на финансиране". 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет-Крушари допуска 
предварително изпълнение на акта, при следните 

Мотиви: 

Необходимостта от осигуряване на навременно допълнително финансиране 
за стартиране изпълнението на строителството в благоприятния лятно- есенен 
сезон, както и в умерено спокойната противоепидемична обстановка в страната, 
налага предварителното изпълнение на акта. Именно наличието на особено важни 
и значими обществени интереси, свързани с осъществяването на обект „ 
Изграждане на мини парк със зона за отдих, спорт и рекреация” в УПИ XXIV-561–
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„за спорт, рекреация и озеленяване”, кв.33 по ПУП-ПР на с.Крушари, общ. 
Крушари“, и предоставянето на жителите на общината на едно по- добро място за 
отдих и рекреация, чрез което ще се подобрят значително качествата на околната 
среда, общинската инфраструктура и социалната адаптация на населението във 
време на световна пандемия, обосновават предварително изпълнение на 
настоящото 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                  -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  въздържал се                                                             
12.Радослав  Йорданов             -  въздържал се                                                                
13.Живко Чобанов                      -  въздържал се 
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                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.07.2021 г. 
                             ПО ТОЧКА  ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Декларация от 

Общински съвет Крушари относно проблеми с  

водоснабдяването на  с. Северци, община Крушари.  

След направените изказвания и предложения  с явно  гласуване, общ брой 
гласували 13 от тях 11 гласа  “за”,   0 “против”  и  2  “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                          РЕШЕНИЕ  № 9 / 87 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет Крушари приема декларация относно проблеми с 
водоснабдяването на с.Северци, община Крушари, която да се изпрати до МРРБ, 
МОСВ, Комисия за енергийно и водно регулиране, Асоциация по ВиК-Добрич, 
Български ВиК Холдинг. 
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