
  

                                                                     
                             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  29.09.2022 г.                         
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
   
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за касово изпълнение на 

бюджета и сметките за средства от европейският съюз на община 
Крушари  за 2021 година. 

 
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 12,  от тях с 9  гласа  “за”,  0  “против” и  3  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                               РЕШЕНИЕ  №  9 / 104 
 

          На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 ,т.6 и чл.27, ал.4 
и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от ЗПФ и Наредба № 13 за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Крушари, Общинския съвет 
Крушари: 

1.Приема Отчет за касово изпълнение на бюджета в община Крушари за 2021 
година /Приложение №1/. 

    2.Приема „Отчет за сметките за други средства от ЕС“ (СЕС-ДЕС) /Приложение 
№2/, „Отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд 
към МФ“ (СЕС-КСФ)  /Приложение №3/ и „Отчет за сметките за средства от ЕС, 
администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ 

(СЕС-КСФ)  /Приложение №4/. 

     3.Приема „Отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди средства“      

(с код 33) съгласно Приложение №5. 

     4.Приема „Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за 
периода декември 2021г.“, съгласно Приложение №6. 

     5.Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021г., 

съгласно Приложение №15 „Информация за общинския дълг, издадените общински 

гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за 

общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“,  Приложение №7. 

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                                                                                       
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7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
10.Радослав  Йорданов             -  въздържал се                                                                                    
11.Живко  Чобанов                     -  въздаржал се                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  въздържал се 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

             9410  с. Крушари тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
             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  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
  ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за състоянието на 

общинския дълг към 31.12.2021 година. 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                              РЕШЕНИЕ  № 9/ 105 
 

           На основание чл.9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Крушари   
приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг в размер на 5 901 лева 
на община Крушари през отчетната 2021 година, както и Приложение №15 
„Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на 
плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от 
тях гаранции през 2021 година“, от което са видни плащанията по дълга през 2021 г. 
по главница и разходи в размер на 5 901 лв. и остатъчен размер на дълга в размер 
на 242 446 лв. към 31.12.2021г. 
  

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.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                   
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  за 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/      
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                          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  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне под наем на полски 

пътища-публична общинска собственост на територията на 
Община Крушари за стопанската 2022/2023 година. 

 
  След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 

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

 
                                             РЕШЕНИЕ  № 9 / 106 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи във връзка с чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо с вх.№ОС-12-4120 от 
23.08.2022г. от Директора на Областна дирекция “Земеделие“ гр.Добрич, Общински 
съвет Крушари  дава съгласие да се предоставят под наем полски пътища-публична 
общинска собственост на територията на Община Крушари, за срок от една година 
на участниците в споразуменията по чл.37в от Закона за собствеността и ползването 
на земеделски земи за стопанската 2022/2023 г., по цена в размер на средното 
годишно рентно плащане за съответното землище. 

  
2.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп 

до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата 
стопанска година. 

 

3. Възлага на Кмета на общината последващи законови действия. 
 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
10.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                    
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11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  за 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/      
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
ОТНОСНО: Докладна записка относно одобряване на скица-предложение за 

разделяне на ПИ №72196.130.51 (номер по предходен план: 000051) 
по КК и КР на с.Телериг и даване на съгласие за промяна на 
характера на собствеността и предназначението на 
новообразуваните имоти. 

 
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

брой гласували 12, от тях с  12  гласа “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  № 9  / 107 
 

1.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, чл.6, ал.1 и 
ал.3 от Закона за общинската собственост и скица-предложение за разделяне на ПИ 
№72196.130.51 (номер по предходен план: 000051) по КК и КР на с.Телериг, 
Общински съвет Крушари одобрява скица-предложение за разделяне на поземлен 
имот №72196.130.51 (номер по предходен план: 000051) с площ 43507 кв.м., трайно 
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, 
категория на земята: 5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Телериг, актуван с Акт за публична общинска собственост №1738 от 01.09.2011г., в 
следствие на която се образуват три нови имота, а именно: 
 1.1. Поземлен имот с проектен № 72196.130.52, проектна площ 2685,32 кв.м., 
начин на трайно ползване – За местен път. 
 1.2. Поземлен имот с проектен № 72196.130.53, проектна площ 13302,72 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън регулация. 
 1.3. Поземлен имот с проектен № 72196.130.54, проектна площ 27519,21 кв.м., 
начин на трайно ползване – Пасище,мера. 
 

2. Общински съвет с.Крушари обявява от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост следните новообразувани имоти: 
 2.1. Поземлен имот с проектен № 72196.130.53, проектна площ 13302,72 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън регулация. 
 

3.Общински съвет с.Крушари дава предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване (НТП) на следните новообразувани имоти: 
 3.1. Поземлен имот с проектен № 72196.130.52, проектна площ 2685,32 кв.м., 
начин на трайно ползване – За местен път. 
 3.2. Поземлен имот с проектен № 72196.130.53, проектна площ 13302,72 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън регулация. 
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4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 
начина на трайно ползване на всички новообразувани имоти описани в точка 3 от 2 
(две) години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

 
5. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
 

 Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
10.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                     
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
12.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   №  9 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                       
ОТНОСНО: Докладна записка относно одобряване на скица-предложение за 

разделяне на ПИ №72196.109.53 (номер по предходен план: 000053) 
по КК и КР на с.Телериг и даване на съгласие за промяна на 
характера на собствеността и предназначението на 
новообразуваните имоти. 

 
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

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

                                     РЕШЕНИЕ  №  9  / 108 
 

1.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, чл.6, ал.1 и 
ал.3 от Закона за общинската собственост и скица-предложение за разделяне на ПИ 
№72196.109.53 (номер по предходен план: 000053) по КК и КР на с.Телериг, 
Общински съвет Крушари одобрява скица-предложение за разделяне на поземлен 
имот №72196.109.53 (номер по предходен план: 000053) с площ 91557 кв.м., трайно 
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, 
категория на земята: 6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Телериг, актуван с Акт за публична общинска собственост №1739 от 01.09.2011г., в 
следствие на която се образуват пет нови имота, а именно: 
 1.1. Поземлен имот с проектен № 72196.109.57, проектна площ 441,86 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън регулация. 
 1.2. Поземлен имот с проектен № 72196.109.58, проектна площ 736,96 кв.м., 
начин на трайно ползване – За местен път. 
 1.3. Поземлен имот с проектен № 72196.109.59, проектна площ 4884,25 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън регулация. 
 1.4. Поземлен имот с проектен № 72196.109.60, проектна площ 84953,55 кв.м., 
начин на трайно ползване – Пасище,мера. 
 1.5. Поземлен имот с проектен № 72196.109.61, проектна площ 540,07 кв.м., 
начин на трайно ползване – За местен път. 
 

2. Общински съвет Крушари обявява от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост следните новообразувани имоти: 
 2.1. Поземлен имот с проектен № 72196.109.57, проектна площ 441,86 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън регулация. 
 2.2. Поземлен имот с проектен № 72196.109.59, проектна площ 4884,25 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън регулация. 
 

3.Общински съвет Крушари дава предварително съгласие за промяна начина 
на трайно ползване (НТП) на следните новообразувани имоти: 
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 3.1. Поземлен имот с проектен № 72196.109.57, проектна площ 441,86 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени  места извън регулация. 
 3.2. Поземлен имот с проектен № 72196.109.58, проектна площ 736,96 кв.м., 
начин на трайно ползване – За местен път. 
 3.3. Поземлен имот с проектен № 72196.109.59, проектна площ 4884,25 кв.м., 
начин на трайно ползване – Територии, заети от населени места извън регулация. 
 3.4. Поземлен имот с проектен № 72196.109.61, проектна площ 540,07 кв.м., 
начин на трайно ползване – За местен път. 

 

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 
начина на трайно ползване на всички новообразувани имоти описани в точка 3 от 2 
(две) години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

 

5. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши всички действия за 
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                                        
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                         
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                        
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                       
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                       
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
10.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                    
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.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   №  9 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА 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 12, от тях с 10  гласа “за”,  0 “против”  и  2  “въздържали се”,  
Общинският съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 109 
 

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 
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 

110 Поземлен имот №72196.108.1 с 
НТП-нива по КК и КР на 
с.Телериг 

2666/05.08.2022г 7628 м2 1289,50 лв. 

111 Сграда със ЗП 210 кв.м. и земя 
с площ 7800 кв.м.(бивше 
училище), находящи се в УПИ 
XII-140 „За училищен двор“, 
кв.6 по плана на с.Поручик 
Кърджиево 

2637/11.10.2021г
. 

210 м2 
7800 м2 

2067,10 лв. 
12430,10 лв. 

 
2.В Раздел I, точка 6.Прекратяване на съсобственост с физически лица или 

юридически лица, чрез продажба на идеални части на общината на съсобствениците 
се добавя нова точка:  

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

22 Урегулиран поземлен имот IV-
общ.,  кв.2 по плана на с.Северци с 
площ 1150 кв.м. 

2667/12.08.2022
г. 

200/1150 
м2 ид.части 

417,60 
лв. 

 
3.В Раздел I се добавя нова точка 10.Имоти, които община Крушари  е 

определила за делба: 
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№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС № Площ Данъчна 
оценка 

11 Поземлен имот №72196.109.53 с 
НТП пасище,мера по КК на 
с.Телериг 

1739/01.09.2011г. 91556,69 
кв.м. 

3368,40 лв. 

22 Поземлен имот №72196.130.51 с 
НТП пасище,мера по КК на 
с.Телериг 

1738/01.09.2011г. 43507,25 
кв.м. 

1950,80 лв. 

 
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.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                    
11.Живко  Чобанов                     -  въздържал се                                                                           
12.Иван Йорданов                      -  въздържал се 
 
 
 
 
 
                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/     
                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

             9410  с. Крушари  тел: 05771/2272  факс 05771/ 2136 
             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  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ–

общ. в кв.2 по плана на с. Северци чрез продажба на идеалните 
части на Община Крушари. 

 
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

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

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 110 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.48, ал.1, т.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и във връзка със 
заявление с вх.№РД-20-2605 от 08.06.2022г. от Неджати Алтер Сенаиф, Общински 
съвет Крушари дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Крушари и Неджати Алтер Сенаиф, чрез продажба на идеалните части на Община 
Крушари, а именно: 200/1150 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот IV 
(четвърти) - общински в кв.2 (две)  по плана на с.Северци, целият с площ от 1150 
кв.м., актувани с АОС №2667/12.08.2022г. на Неджати Алтер Сенаиф. 

 

2.Общинският съвет определя цената за продажба на недвижимия имот в 
размер на 600.00 (шестотин) лева, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 
независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност 
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в 
България. 
 

3.Общинският съвет задълава кмета на Община Крушари да издаде заповед и 
сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския 
имот, като всички данъци и такси по сключването и вписването на договора са за 
сметка на Неджати Алтер Сенаиф. 
 

 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.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                    
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11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                                    
12.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   №  9 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлен имот с 

индентификатор № 72196.108.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Телериг. 

 
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 

брой гласували 12, от тях с 9 гласа  “за”, 3  “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 111 
 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 и чл. 43 ал.1 от 
Наредба № 8 и заявление с вх. №ОС-12-3713 от 03.08.2022г. от Неджмедин Юмер 
Мустан, Общински съвет Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с индентификатор № 
72196.108.1 с площ от 7.628 дка с начин на трайно ползване-нива, 3 категория по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Телериг, актуван с акт за 
общинска собственост № 2666/05.08.2022г. 
 

 2. Общински съвет Крушари приема пазарната оценка на имота от 15 256.00 
лева, изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в Българие и определи начална тръжна цена на имота от 
15 256.00 лева. 
 

 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                                                                                       
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                                       
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
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10.Радослав  Йорданов             -  против                                                                                   
11.Живко  Чобанов                     -  против                                                                                   
12.Иван Йорданов                      -  против 
 
 

                                                                              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  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
ОТНОСНО:   Докладна  записка относно  даване на съгласие за предоставяне на 

временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по 
проект BG06RDNP001-19.338-0004 „ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА 
СИТА ЗИМА“, финансиран по ПРСР за периода 2014-2020 г.  

 
 

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

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 112 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 10 от Закона за местното самоуправение 
и местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 и ал. 4 и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общинския съвет Крушари  дава съгласие да бъде 
предоставен временен безлихвен заем в размер на 15 056.40  (петнадесет хиляди и 
петдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева за нуждите на проект 
BG06RDNP001-19.338-0004 „ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, 
финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 
по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на 
мярка 19 "Водено от общностите местно развитие". 

2. Временният безлихвен заем по т. 1 да бъде възстановен по бюджета на 
общината след окончателното верифициране на разходите, но не по-късно от             
28.02.2023 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.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                    
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11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                                    
12.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 
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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  29.09.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
  
                                    
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на 

временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по 
проект „Патронажа грижа + в община Крушари“, реализиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г 

 
 

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

 
 

                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 113 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправение 
и местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 4 и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общински  съвет Крушари дава съгласие да бъде предоставен 
временен безлихвен заем в размер на 75 600,00 (седемдесет и пет хиляди и 
шестстотин лева) лева за нуждите на проект „Патронажа грижа + в община 
Крушари“, изпълняван по Договор BG05М9ОР001-6.002-0213, финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

2. Временният безлихвен заем по т. 1 да бъде възстановен по бюджета на 
общината след окончателното верифициране на разходите, но не по-късно от 
31.07.2023 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                                                                          
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10.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                    
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                                    
12.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   №  9 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  29.09.2022 г. 
                                    ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за състоянието на 

общинската пътна мрежа, паркове и зелени площи на територията 
на общината.  

 
 

След направените изказвания и предложения с явно  гласуване, общ брой 
гласували  13, от тях с 9 гласа  “за”,  1  “против” и   2 “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 114 
  

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 във връзка с  Решение № 13/122 от 21.12.2021г. 
на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г.,  Общински 
съвет Крушари приема  информацията за състоянието на общинската пътна мрежа, 
паркове и зелени площи на територията на общината.  
 
 
 
 

                                                                              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  29.09.2022 г. 
                                     ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка  относно разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план-план за застрояване за ПИ  21470.6.46 по КККР на 
с. Добрин общ.Крушари област Добрич.  

 

След направените изказвания и предложения с явно  гласуване, общ брой 
гласували  12, от тях с 11 гласа  “за”,  0  “против” и  1  “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 115 
 

           1.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл.124б, ал. 1 от 
ЗУТ, Общински съвет Крушари разрешава изработване на Подробен устройствен 
план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 21470.6.46 по КККР на с. Добрин, общ. 
Крушари, обл. Добрич за промяна предназначението му от „нива“ в „ПСД–За 
фотоволтаична централа”, с ново, свободно застрояване с ограничителни линии на 
нормативно определените отстояния от границите на имота и  с устройствени 
показатели: височина до 15м, плътност на застрояване до 80%, К инт. до 2.0, 
озеленена площ мин. 20% и одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ. 
 

2. Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно копие на 
хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, 
ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 
Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF. Да бъдат представени 
становища от „Електроразпределение Север“ АД – клон Добрич; РЗИ, „ВиК – 
Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши последващи по ЗУТ 
действия. 

 
 

                                                                              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  29.09.2022 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
  
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за състоянието на 

материалната база и готовността  на училищата и детските 
градини  за  учебната 2022/2023 година. 

 
След направените изказвания и предложения с явно  гласуване, общ брой 

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

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 116 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка с Решение № 13/122 от 
21.12.2021г. на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г., 
Общински съвет Крушари приема информацията за състоянието на  материалната 
база и готовността на училищата и детските градини на територията на  община 
Крушари за откриване на учебната  2022/2023 г. 
 
 
 
 
 

                                                                              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  29.09.2022 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 десет и повече ученици 
от клас в СУ „Христо  Смирненски“  с. Крушари. 

 
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

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

 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 117 

 

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  Крушари дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес  извън осигурените  по стандарта за съответната 
дейност,  при  сформиране на паралелка, в която броя  на  учениците в клас е с 
десет и повече в СУ“ Христо  Смирненски“  с. Крушари, както следва: 

                                    
- паралелка в VIII клас  - 13  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  29.09.2022 г. 
                               ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно разкриване на дейност по 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност съгласно 
Закона за публичните финанси и кандидатстване по процедура 
BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд по Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027. 

 
След направените изказвания и предложения с явно гласуване, общ брой 

гласували  12, от тях с 12 гласа  “за”,  0  “против” и  0  “въздържали се”, Общинският 
съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  №  9  / 118 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал.1, т.1 от 
Закона за местното самоуправление, както и във връзка с §1, т. 20 от ДР на Закона 
за публичните финанси и в изпълнение на Условия за кандидатстване по нова 
Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., Общински съвет 
Крушари дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд 
в община Крушари по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-
2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс като местна дейност по 
смисъла на с §1, т. 20 от ДР на Закона за публичните финанси. 

  
2. Дава съгласие община Крушари да кандидатства с проектно предложение     

„Топъл обяд в община Крушари“ по процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд по 
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. 

 

3. Упълномощава кмета на община Крушари да предприеме всички 
необходими последващи действия за подготовка и кандидатстване с проектно 
предложение „Топъл обяд в община Крушари“ по процедура BG05SFPR003-1.001 
Топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 в 
приложимите срокове, както и да извърши всички последващи действия, във връзка 
с изпълнението на настоящото решение. 

 

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

 

Мотиви: 
Имайки предвид трудните времена, в които живеем, тежката икономическа 

обстановка и сложната геополитическа ситуация от изключително важно значение за 
кмета на Община Крушари като орган на местната власт, е да осигури достойно 
съществуване на всички свои жители, но с приоритет към най- нуждаещите се и 
бедстващи жители на общината. Предоставянето на топъл обяд на крайно бедни и 
нуждаещи се хора е трайна практика във всички развити държави в цял свят. 
Община Крушари споделя добри практики и водена от желанието си винаги, когато е 
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възможно, да е в полза на обществото си, има намерение да кандидатства с 
проектно предложение за осигуряване на топла храна на целево допустимите 
жители на общината. Предвид настъпващата зима, която се очертава да е доста 
тежка, кметът на общината желае да внесе проектно предложение по първия 
възможен прием по Програмата, чийто краен срок за подаване на документи е  до 
17:00 часа на 30.09.2022 г., за да могат хората да получат топла храна без 
прекъсване. 

На основание дотук написаното и с оглед защита интересите на част от 
населението на община Крушари, както и осигуряване на достоен живот и не на 
последно място топла, здравословна и прясно сготвена храна своевременно, считам 
за обосновано предварително изпълнение на настоящото решението. 

   
 
 
 
 

 
                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                

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

 

 


