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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение  
и допълнение в Наредба № 8 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост. 

    
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.2  и   чл. 

27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.8 ал.2  от Закона за общинската собственост, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 9  гласа  “за”,   3  “против”   и   0 
“въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 

                    РЕШЕНИЕ           №  7 / 56 

           1. Общински съвет с. Крушари  не приема Наредба за изменение и допълнение 
в Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, както следва: 

§ 1. В чл. 5, ал. 4, изречение второ след думите „ползване или“ се добавя 
„възложени“, а думите „а в случаите на публично-частно партньорство- за сметка на 
определения в договора партньор“ се заличават. 

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 текста преди т. 1 в изречение първо след думата „приема“ се добавя 
„план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за 
концесиите и“, а в изречение трето думите „раздела за общински публично-
частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за 
развитие“ се заменят с „плана за действие за общинските концесии“; 

2. В ал. 2, т. 2 думите „за публично-частно партньорство или за предоставяне на“ 
се заменят с „както и за възлагане чрез“; 

3. В ал. 3 след думите „Стратегията по ал. 1“ се добавя „,плана за действие за 
общинските концесии“. 

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думите „Закона за публично-частното партньорство“ се заменят с 
„Закона за концесиите“; 

2. Ал. 3 се отменя. 

§ 4. Чл. 9, ал. 1 се изменя така „Дарение на недвижим имот в полза на общината се 
извършва с договор в предвидената от закона форма, подписан от кмета на 
общината. Договорът се вписва в Агенцията по вписване по местонахождение на 
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имота. За дарението се съставя протокол- опис, подписан от двете страни, 
представляващ неразделна част от договора.“. 

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 1 се изменя така „Община Крушари завладява безстопанствени имоти на 
територията си. За целта комисия, определена със заповед на кмета, в чийто 
състав са включени служители от общинска администрация Крушари, съставя 
протокол за наличието на безстопанствения имот и за неговото състояние.“; 

2. В ал. 4 изразът „ал. 1“ се заличава. 

§ 6. В чл. 22, ал. 6 изразът „чл. 20“ се заличава. 

§ 7. В чл. 25, ал. 2 думите „удостоверение за липса на задължения към община 
Крушари“ се заличават. 

§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 5 и в ал. 4 думите „чл. 23, ал. 1 и чл. 24, ал. 1“ се заменят е „чл. 25, 
ал. 1 и чл. 26, ал. 1“; 

2. В ал. 5 се добавя следното изречение „Решението на административния съд е 
окончателно.“. 

§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 2 се отменя; 
2. В т. 4 изразът „чл. 39“ се заменя с „чл. 43“. 

§ 10.В чл. 53, ал. 7 се отменя. 

§ 11. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 1 се изменя така „Начална тръжна/ конкурсна цена за провеждане на 
търгове и конкурси със земи от Общински поземлен фонд се определят с 
решение на Общински съвет- Крушари. Годишната цена не може да бъде по- 
ниска от размера на средното годишно рентно плащане за предходната 
стопанска година за съответното землище на територията на Общината.“; 

2. Създава се нова ал. 2 със следния текст: “(2) Наемната годишна цена за 
свободни общински парцели, намиращи се в регулацията на населените места 
се определя с решение на Общински съвет- Крушари, и не може да бъде по- 
ниска от 45 лв./дка”. 

§ 12. В чл. 87, ал. 4 думите „по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, чрез замяна с общински имот“ се заменят с „чрез покупка, чрез замяна с 
равностоен общински имот“. 

§ 13. В чл. 88, ал. 3 изречение второ се заличава. 

§ 14. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думите „търговската банка, в която се внася обезщетението, и датата, 
след която започва изплащане на обезщетението по сметката на 
правоимащите“ се заменят с „търговската банка, в която ще бъде внесено 
обезщетението по сметка на правоимащите лица и за началната дата, от която 
ще започне изплащането му“, а изречение трето се заличава.; 



2. В ал. 3 думите „обнародва в „Държавен вестник““ се заменят с „съобщава на 
заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс“; 

3. Ал. 4 се изменя така „Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е 
известен или то не е намерено на настоящия и постоянния му адрес, заповедта 
по ал. 2 му се съобщава от кмета на общината по реда на чл. 61, ал. 3 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чрез обнародване на обявление в 
„Държавен вестник“.“. 

§ 15. В чл. 90, ал. 2 текста „Съдът се произнася по жалбата в 14-дневен срок от 
подаването й. Призоваването на страните се извършва най-късно три дни преди 

съдебното заседание.“ се заменя с „В тридневен срок от получаването на жалбата 
съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените и представените 
от страните доказателства и насрочва делото в 7-дневен срок. Призоваването на 
страните се извършва най-късно три дни преди съдебното заседание.“. 

§ 16. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „определено в заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС“ се заменят с 
„определено във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2 от ЗОС или в 
съдебното решение“; 

2.  Ал. 3, т. 1 се изменя така „в случаите по ал. 1 - от датата, на която паричното 
обезщетение, определено във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2 от ЗОС 
или в решението на съда, бъде преведено от общината в банка по сметка на 
правоимащите лица“; 

3. Ал. 3, т. 3 се отменя; 
4. Ал. 4 се отменя. 

§ 17. В чл. 105, ал. 1 след думите „Търгът с тайно “ се добавя думата „наддаване“. 

§ 18. В чл. 114, ал. 2 изречението „Със заповедта по ал. 1 се утвърждава и тръжната 
документация.“ става ал. 3, като изразът „ал. 1“ се заменя с „ал.2“. 

§ 19. В чл. 116, ал. 4 изразът „чл. 97“ се заменя с „чл. 99“. 

§ 20. В чл. 129, ал. 1, т. 2 се изменя така „Представяне на декларация по чл. 66, ал. 2 
от Закона за мерките срещу изпирането на пари /образец по Приложение № 4 към чл. 
47, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари/ 
при необходимост“. 

 

 

 

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

                                                    ОТ  ПРОТОКОЛ   №  7 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.0452019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата                  

програма по бюджет  2019 година.     
                                                       
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.28 ал.1 от ЗНА ,   
чл. 21 ал.1 т.6, чл. 27 ал.4 и ал.5  и чл.52 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 124 ал.1 и ал.3 от Закона за публичните 
финанси, с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с 12  гласа  “за”,  0  
“против”   и  0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 

 
 

                       РЕШЕНИЕ           №  7 / 57  
 

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

Наименование  Било  Става  

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

203900 343900 

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

80000  

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

35000  

Доставка контейнери за биоразградими отпадъци         25000  

 343900 343900 

 

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

Мотиви: 
  Състоянието на общински път DOB 3170 /ІІІ-7103/Ефрейтор Бакалово Зимница 
в община Крушари е незадоволително. Ремонтни дейности на пътната настилка са 
необходими с оглед защита интересите и здравето на обществото и предотвратяване 
на пътни инциденти. Предварителното изпълнение на акта би спомогнало 
изпълнението на ремонта да се извърши при благоприятните атмосферни условия на 
годината. 
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       3. Общинският съвет с. Крушари възлага на кмета на община Крушари да 
извърши необходимите промени по бюджета за 2019г. по пълна бюджетна 
класификация. 

 
 
 

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

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
    
                                     

              ОТНОСНО: Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на част от самостоятелен обект в сграда с 
индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на с. Крушари на 
Дирекция „Бюро по труда“  гр. Добрич. 

                                                                                                                                       
След направените изказвания и предложения на основание  чл.21, ал.1, т.8  и                

чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 ал.4и ал.5 от Закона за общинската собственост, 
чл.68, ал.1, т.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление  и разпореждане 
с имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет Крушари и във връзка с 
писмо с вх. № ОС-12-2470/15.05.2019г. от Агенция по заетостта гр. София, с поименно 
гласуване, общ брой гласували  12, от тях с 12  гласа  “за”, 0 “против” и  0 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ           №  7 / 58 
 

1.Общински  съвет с.Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 
на ползване на Агенция по заетостта гр.София за нуждите на Дирекция „Бюро по 
труда“ гр.Добрич, филиал Крушари върху стая №303 с площ от 21,42 кв.м., 
представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
40097.501.569.1.6, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.569 (по предходен план №423, УПИ I в кв.29) по 
кадастралната карта на с.Крушари, актувани с АчОС №47/01.06.1999г. за срок от 10 
(десет) години. 

 
2.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 

съгласно законовите разпоредби. 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   

ОТНОСНО: Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на част от самостоятелен обект в сграда с 
индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на с. Крушари на 
Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Добрич. 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл.21, ал.1, т.8  и                

чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 ал.4и ал.5 от Закона за общинската собственост, 
чл.68, ал.1, т.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление  и разпореждане 
с имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет Крушари и във връзка с 
писмо с вх. № ОС-12-2392/13.05.2019г. от Дирекциа „Социално подпомагане“ гр. 
Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с 12  гласа  “за”, 0 
“против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

 

       РЕШЕНИЕ           №  7 / 59 
 
   1.Общински съвет с.Крушари  дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 
на ползване на Агенция за социално подпомагане гр.София за нуждите на Дирекция 
„Социално подпомагане“ гр.Добрич върху стая №301 и стая №302 с обща застроена 
площ 42,84 кв.м., представляващи част от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 40097.501.569.1.6, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 40097.501.569 (по предходен план №423, УПИ I в кв.29) по 
кадастралната карта на с.Крушари, актувани с АчОС №47/01.06.1999г. за срок от 10 
(десет) години. 

2.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
           ОТНОСНО: Предложение относно учредяване на възмездно право на 

прокарване за водопровод през общински поземлени имоти 
в землището на с. Телериг. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.8   и 
чл. 27 ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.193 ал.4 от Закона за устройство на територията и заявление с вх.№ ОС-12-24.01 
от 13.05.2019г. от „Елица Матеева-84“ООД с управител Елица Миткова Матеева-
Павлова, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 
„против”  и 0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ           №  7 / 60 
 

1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие за учредяване възмездно право на 
прокарване за водопровод с дължина на трасето 162 м. през поземлени имоти – 
публична общинска собственост, както следва: 

- Поземлен имот №065504 с площ от 2,400 дка с начин на трайно ползване – 
местни пътища по КВС на с.Телериг с дължина на трасето 147 м и сервитут 0,881 дка, 

- Поземлен имот №065505 с площ от 2,496 дка с начин на трайно ползване – 
местни пътища по КВС на с.Телериг с дължина на трасето 15 м и сервитут 0,088 дка 
за водоснабдяване на дестилерия за етерично-маслени култури в поземлен имот 
№065027 по КВС на с.Телериг в полза „Елица Матеева-84” ООД, ЕИК 202024870 със 
седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Генерал Колев“ №92, ет.3, ап.8. 
 

2. Възлага на кмета на община Крушари да проведе процедурата предвидена в 
чл.193, ал.4 от ЗУТ за учредяване право на прокарване на съоръжения на 
техническата инфраструктура, след заплащане на цена определена по реда на чл.210 
от ЗУТ. 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
         ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на 

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

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.8 и чл. 
27 ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.6 ал.2 т.2 от 
Наредба № 8 на ОбС, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа „за”,  0 „против”  и 0  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  7 / 61 
 

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

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

№ 

по 

ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 

оценка 

78 Поземлен имот 

с.Бистрец 

2502/04.04.2019г. №085193 2,848дка 439,60лв. 

 
ІІ.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                               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   №  7 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
         ОТНОСНО: Докладна записка относно  продажба на поземлен имот 

№085193 по КВС на с. Бистрец. 
                                                                      
  

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.8 и             
чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 43 ал.1 от Наредба № 8 на ОбС 
и заявление с вх.№ ОС-12-1784 от 03.04.2019г. от Иван Митев Иванов, с поименно 
гласуване, брой гласували 11, от тях с 11 гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  7 / 62 
 

1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №085193 с площ от 2,848 дка с 
начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, III категория по КВС на 
с.Бистрец, актуван с акт за частна общинска собственост №2502 от 04.04.2019г. 

2.Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 5126,00 лв., 
изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност 
рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на независимите оценители в 
България и определя начална тръжна цена за имота от  5126,00 лв.  

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    

   ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на подробен устройствен 
план-парцеларен план за водопровод за водоснабдяване на 
дестилерия за етеричномаслени култури в ПИ №065027 в 
землището на с. Телериг, община Крушари. 

                                 
 

     След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал.1, т. 11  
и    чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация и 
във връзка  с чл.129 ал.1 от ЗУТ и Протокол № 2 от 22.04.2019г. на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията, общ брой гласували 12, от тях с 12 
гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  7 / 63 
 

1. Общински съвет с. Крушари одобрява ПУП-ПП на водопровод за 
водоснабдяване на дестилерия за етеричномаслени култури в ПИ №065027 в 
землището на с. Телериг, общ. Крушари. 

 

2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
 

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

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
         ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за изменение на 

подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I и  II в 
кв.25, УПИ  I в кв.25А и проект на подробен устройствен план-
план за застрояване на новообразувани УПИ в кв.25, 
Стопански двор с. Александрия, Община Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал.1, т. 11  и          
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  
и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  7 / 64 
 

           1. Общински съвет с. Крушари не одобрява проект за изменение на подробен 
устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I и II кв.25, УПИ I кв. 25А и 
проект на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на 
новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор с. Александрия, Община Крушари. 

2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.  
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
            ОТНОСНО: Докладна записка относно проведените мероприятия за 

хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места 
в община Крушари. 

                                                   
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.23  и чл. 
27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , общ брой 
гласували 12, от тях с 12 гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският 
съвет прие 

 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  7 / 65 
 

1.Общински съвет с. Крушари приема докладната записка относно проведените 
мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в 
община Крушари. 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.05.2019 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
        ОТНОСНО: Докладна записка относно сключване на тристранно 

споразумение по реда на чл. 82 ал.3 от ЗДБРБ за 2019 година. 
                                                             

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.10 и 

ал.2, чл. 27 ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 82 ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2019 година, общ брой гласували 12, от тях с 11 гласа „за”,  0 „против”  и  1  
„въздържал се”,  Общинският съвет прие 
 

                                             РЕШЕНИЕ           №  7 / 66 
 

1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие и възлага на кмета  на  община 
Крушари да сключи тристранно споразумение по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2019г. с министъра на земеделието, 
храните и горите и министъра на финансите за намаляване с 80 (осемдесет) на сто на 
главницата в размер на 128 552,58 лв. ( сто двадесет и осем хиляди петстотин 
петдесет и два лева и петдесет и осем стотинки) по наложената и неразплатена 
финансова корекция с Решение № 01-0800/3798#2 от 28.02.2018г. на Изпълнителния 
директор на ДФ „Земеделие“, влязло в сила на 07.05.2019г., по договор за 
финансиране № 08/321/01219 от 27.11.2012г. на проект „Рехабилитация на общински 
пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти: 1. DOB 2176 /21061/ с. 
Крушари- с. Северци и 2. DOB 1108 /21327/ с. Лозенец- разклон с. Северци“ по мярка 
321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програма 
за развитие на селските райони 2007-2013г. 

  
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет- Крушари допуска 

предварително изпълнение на акта. 
 

Мотиви: 
  С писмо рег. № РД-02-2628 от 27.05.2019г. Изпълнителният директор на ДФ 
„Земеделие“ уведомява община Крушари за възможността за прилагане 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2019г. относно намаляване с 80 на сто на 
размера на неразплатените задължения на общини – бенефициенти на програми. С 
писмото са посочени възможностите за погашения съгласно Насоки на министъра на 
финансите. Към настоящия момент общината не е уведомена за предаване на 
вземането за събиране на публичен изпълнител на НАП, което налага незабавно 
предприемане на действия по сключване на тристранното споразумение. С оглед 
защита на особено важни държавни и общински интереси се налага допускане 
предварително изпълнение на административния акт на Общинския съвет, който се 
явява и първият необходим и задължителен документ за иницииране на процедура за 
сключване на споразумението. 
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3. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме необходимите 

законови действия. 
 
 
 
 
 

 

  

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

 
 

 


