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

 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  10 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г.                         
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

 ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 
Община Крушари в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаваща авансово 
плащане по административен договор№ BG06RDNP001-19.289-0001-
С01/2020г. от 31.08.2020г. по мярка 19.2 "Прилагане на опeрации в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на 
мярка 19 "Водени от общностите местно развитие" от Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за Проект №№ 
BG06RDNP001-19.289-0001 "Реконструкция на пешеходна зона на с. 
Крушари-УПИ кв.60 по плана на с. Крушари, сключен между Местна 
инициативна група Тервел-Крушари, Община Крушари и Държавен фонд 
"Земеделие". 
 
                       
След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, 

общ брой гласували 13 , от тях с 13 гласа  “за”, 0  “против” и 0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                               РЕШЕНИЕ  №  10 / 88 
 

1.На основание чл. 21, ал.1, т.10, предл. последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 81, ал. 4, т. 2 от Наредба № 22 от 
14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 " 
Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. и административен договор № BG06RDNP001-
19.289-0001-С01/2020г. от 31.08.2020г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 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" от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. за проект „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари- 
УПИ , кв. 60, по плана на с. Крушари“, сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, 
Местна инициативна група Тервел- Крушари и Община Крушари, седалище и адрес 
на управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А, ЕИК по БУЛСТАТ 
000852754, представлявана от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински съвет Крушари 
упълномощава  кмета  на  община  Крушари  да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 
размер на 90 626,43 лв. (деветдесет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и 
четиридесет и три стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.289-0001-С01/2020г. от 
31.08.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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" от Програмата за 
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развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Реконструкция на 
пешеходна зона на с. Крушари- УПИ , кв. 60, по плана на с. Крушари“, сключен 
между Местна инициативна група Тервел- Крушари, Община Крушари и Държавен 
Фонд „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-
19.289-0001-С01/2020г. от 31.08.2020г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Поименно гласуване 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  10 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
        ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 

Община Крушари в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаваща ДДС върху 
авансово плащане по административен договор№ BG06RDNP001-19.289-
0001-С01/2020г. от 31.08.2020г. по мярка 19.2 "Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на 
мярка 19 "Водени от общностите местно развитие" от Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за Проект №№ 
BG06RDNP001-19.289-0001 "Реконструкция на пешеходна зона на с. 
Крушари-УПИ кв.60 по плана на с. Крушари, сключен между Местна 
инициативна група Тервел-Крушари,Община Крушари и Държавен фонд 
"Земеделие". 
 
 

След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”  и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                             РЕШЕНИЕ  № 10 / 89 
 

            1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. Последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и административен договор № 
BG06RDNP001-19.289-0001-С01/2020г. от 31.08.2020г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 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" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Реконструкция на пешеходна зона на с. 
Крушари- УПИ , кв. 60, по плана на с. Крушари“, сключен между Държавен Фонд 
„Земеделие”, Местна инициативна група Тервел- Крушари и Община Крушари, 
седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А, ЕИК 
по БУЛСТАТ 000852754, представлявана от Илхан Юсеин Мюстеджеб, Общински 
съвет Крушари   упълномощава   кмета  на  община  Крушари  да  подпише  Запис  
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер на 18 125,29 лв. (осемнадесет хиляди сто двадесет и пет 
лева и двадесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 
на ДДС върху авансово плащане по заявка по договор № BG06RDNP001-19.289-
0001-С01/2020г. от 31.08.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 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" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
за проект „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари- УПИ , кв. 60, по плана 
на с. Крушари“, сключен между Местна инициативна група Тервел- Крушари, 
Община Крушари и Държавен Фонд „Земеделие”. 
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2. Възлага на кмета на община Крушари да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-
19.289-0001-С01/2020г. от 31.08.2020г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.   

 

Поименно гласуване 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  10 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

ОТНОСНО: Предложение относно допълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост  
за 2021 година. 

 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против” и 0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                             РЕШЕНИЕ  № 10 / 90 
 

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

1.В Раздел I, точка 2. „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 

20 Поземлен имот № 36138.142.503 с 
площ от 2000 кв.м., 
Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, 
Начин на трайно ползване: Друг вид 
земеделска земя, 
Категория на земята: 4 

2597/05.07.2021г. 2000кв.м. 296,70лв. 

21 Поземлен имот № 40097.501.404 с 
площ от 9668 кв.м., 
Трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, 
Начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект 

2609/18.08.2021г. 9668кв.м. 28061,40лв
. 

22 Поземлен имот № 40097.501.746 с 
площ от 1519 кв.м., 
Трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, 
Начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект 

2580/12.02.2021г. 1519кв.м. 4408,90лв. 

23 Поземлен имот № 40097.501.747 с 
площ от 5227 кв.м., 
Трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, 

2581/12.02.2021г. 5227кв.м. 15171,40лв
. 
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Начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект 

 

2.В Раздел I, точка 4.“Прекратяване на съсобственост с физически лица или 
юридически лица, чрез продажба на идеални части на общината на 
съсобствениците“ се добавят нови точки, както следва:  

 

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС №    Площ Данъчна 
оценка 

5 УПИ III-142, кв.5 по плана на 
с.Ефрейтор Бакалово 

2608/30.07.2021г. 570/1050 м2 
ид.части 

1299,60 лв. 

6 УПИ VII-208, кв.33 по плана на 
с.Коритен 

2607/30.07.2021г. 700/1450 м2 
ид.части 

1596,00 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. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                             
12.Радослав  Йорданов             -  за                                                                     
13.Живко  Чобанов                     -  за 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 



 

                                                                     
                          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   №  10 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   

  ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлени имоти с 
индентификатори №40097.501.404, №40097.501.746 и 
№40097.501.747 по КК и КР на с. Крушари. 

 

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

 

                                            РЕШЕНИЕ  № 10 /91 
        

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 Закона за общинската 
собственост и чл.43 ал.1 от Наредба №8 и във връзка със заявление с вх.№ОС-12-
4368/17.08.2021г. от Богдан Иванов: 

 

 1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор № 
40097.501.404 (номер по предходен план: квартал 59, парцел II-404 и парцел III-
349,404; квартал 56а, парцел VI) с площ от 9668 кв.м. по КК и КР на с.Крушари, 
трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно 
ползване:За друг вид производствен,складов обект, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 2609 / 18.08.2021г. 

2.Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 48340,00 
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  
48340,00 лв. (четиридесет и осем хиляди триста и четиридесет лева). 

3.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор № 
40097.501.746 (предишен идентификатор 40097.501.708; номер по предходен план 
квартал 31, парцел II (V)) с площ от 1519 кв.м. по КК и КР на с.Крушари, трайно 
предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване:За друг 
вид производствен,складов обект, актуван с акт за частна общинска собственост № 
2580 / 12.02.2021г. 

4.Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 7595,00 
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  
7595,00 лв. (седем хиляди петстотин деветдесет и пет лева). 

5.Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба 
чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор № 
40097.501.747 (предишен идентификатор 40097.501.708; номер по предходен план 
квартал 31, парцел VIII (III)) с площ от 5227 кв.м. по КК и КР на с.Крушари, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 2581 / 12.02.2021г.  
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6.Общински съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 26135,00 
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  
26135,00 лв. (двадесет и шест хиляди сто тридесет и пет лева). 

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

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  10 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    

  ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлен имот с 
индентификатор №36138.142.503 по КК и КР на с. 
Кап.Димитрово. 

                      
След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване  

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

 
 

                                            РЕШЕНИЕ  № 10 /92 
        

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 Закона за общинската 
собственост и чл.43, ал.1 от Наредба №8, Общински съвет с. Крушари дава 
съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
поземлен имот с идентификатор № 36138.142.503 с площ от 2000 кв.м. , трайно 
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид 
земеделска земя, категория на земята: 4, предишен идентификатор: 36138.142.501, 
номер по предходен план: 142501 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Капитан Димитрово, актуван с акт за частна общинска собственост 
№2597/05.07.2021г. 
 

2.Общински съвет с.Крушари приема пазарната оценка на имота от 3600,00 
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  
3600,00 лв. (три хиляди и шестстотин 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. Борислав   Балчев                  -  за                                                                           
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10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  за                                                                
13.Живко Чобанов                      -  за 

 

 

   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     
                          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   №  10 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
           ОТНОСНО: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

УПИ VII с пл.№208 в кв. 33 по плана на с. Коритен чрез 
продажба на идеалните части на Община Крушари. 

 

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

 

                                            РЕШЕНИЕ  № 10 /93 
        

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.№ОС-12-3853 от 21.07.2021г. от Симеон Пенчев Колев, 
Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се прекрати съсобствеността между 
Община Крушари и Симеон Пенчев Колев, чрез продажба на идеалните части на 
Община Крушари, а именно: 700/1450 идеални части от урегулиран поземлен имот 
VII с пл.№208 в кв.33 по плана на с.Коритен, с обща площ от 1450 кв.м., актувани с 
АОС №2607/30.07.2021г. на Симеон Пенчев Колев. 

 

2.Общински съвет с.Крушари определя  2100,00 лв. (две хиляди и сто лева), 
като цена за продажба на недвижимия имот-предмет на разпореждане, 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 задължава кмета на Община Крушари да издаде 
заповед и сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинският имот, като всички данъци и такси по сключването и вписването на 
договора са за сметка на Симеон Пенчев Колев. 

 
              Поименно гласуване 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  10 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
          ОТНОСНО: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

УПИ III с пл.№142 в кв.5 по плана на с. Ефрейтор Бакалово 
чрез продажба на идеалните части на Община Крушари. 

 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13 , от тях с 13  гласа  “за”,  0  “против”   и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                            РЕШЕНИЕ  № 10 /94 
        

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.№ОС-12-3921 от 26.07.2021г. от Якуб Фейзулов Реджебов, 
Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се прекрати съсобствеността между 
Община Крушари и Якуб Фейзулов Реджебов, чрез продажба на идеалните части 
на Община Крушари, а именно: 570/1050 идеални части от урегулиран поземлен 
имот III с пл.№142 в кв.5 по плана на с.Ефрейтор Бакалово, с обща площ от 1050 
кв.м., актувани с АОС №2608/30.07.2021г. на Якуб Фейзулов Реджебов. 
 

2.Общински съвет с. Крушари определя 1710,00 лв. (хиляда седемстотин и 
десет лева), като цена за продажба на недвижимия имот-предмет на 
разпореждане, 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 задължава кмета на Община Крушари да издаде 
заповед и сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинският имот, като всички данъци и такси по сключването и вписването на 
договора са за сметка на Якуб Фейзулов Реджебов. 

 
 Поименно гласуване 

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

 
 

 

  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  10 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        
 
           ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне под наем на полски 

пътища на територията на Община Крушари, собственост на 
Община Крушари за стопанската 2021/2022 година.               

 

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

 
                                           РЕШЕНИЕ  № 10 / 95 
        

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.№РД-05-
4444 от 19.08.2021г. от Директора на Областна дирекция “Земеделие“ гр.Добрич, 
Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се предоставят под наем полски 
пътища 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 2021/2022 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. Борислав   Балчев                  -  за                                                                       
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
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12.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                        
13.Живко Чобанов                      - за 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  10 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

          ОТНОСНО: Предложение относно продажба на движими вещи, общинска 
собственост-лек автомобил "Mercedes sprinter 208 CDI" с 
рег.№ ТХ 4668 ХР и автомобил със специално 
предназначение "MAN TGA  18.360" с рег.№ ТХ 7238 ХС.               

 

След направените изказвания и предложения  с явно поименно гласуване, 
общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0  “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 96 
        

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 Закона за общинската 
собственост , чл.36, ал.1, чл.40, ал.1 и ал.3 от Наредба №8: 

 
1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба 

чрез публичен търг с тайно наддаване на движима вещ, както следва:  
     -     лек автомобил “Mercedes sprinter 208 CDI” с рег. № ТХ 4668 XP. 

               -     дата на първоначална регистрация: 01.12.2000 година 
     -     цвят: бял/син 
     -     шаси: WDB9026611R194312 
     -     двигател: 61198750234713 
 
2. Общински съвет с. Крушари приема пазарната оценка на движимата вещ – 

лек автомобил “Mercedes sprinter 208 CDI” с рег. № ТХ 4668 XP от 1 673,00 лв., 
изготвена от съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи със 
сертификат за правоспособност рег. №230-V от 16.07.2001г. издаден от 
Национален експертно-образователен център и определя начална тръжна цена за 
имота от 1673,00 лв. 

 
3.Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 

публичен търг с тайно наддаване на движима вещ, както следва: 
-   автомобил със специално предназначение “MAN TGA 18.360” с рег. № 
ТХ 7238 ХС. 
- дата на първоначална регистрация: 11.12.2003 година 
- цвят: Червен 
- шаси: WMAH14ZZ04WO52551 
-    двигател: 5350542165V5E1 
 

4. Общински съвет с. Крушари приема пазарната оценка на движимата вещ – 
автомобил със специално предназначение “MAN TGA 18.360” с рег. № ТХ 7238 ХС 
от 4 472,00 лв., изготвена от съдебен експерт – оценител на оборотни и 
дълготрайни активи със сертификат за правоспособност рег. №230-V от 
16.07.2001г. издаден от Национален експертно-образователен център и определя 
начална тръжна цена за имота от 4 472, 00 лв. 
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5. 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. Борислав   Балчев                  -  за                                                                       
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                        
13.Живко Чобанов                      - за 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  10 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие за изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Лозенец,Община Крушари състоящо се в отстраняване на 
явна фактическа грешка-нанасяне на трасе на съществуващ 
път общинска собственост, засягащ отразените в 
кадастралната карта поземлени имоти общинска 
собственост с индентификатори: 44104.98.120-за 
селскостопански, горски,ведомствен път и 44104.98.33-
пасище.  

 

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

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10/ 97 
           

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51, 
ал.3 във връзка с ал.1, т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 131 ал.1, 
чл. 134, ал.2 и чл.208 от ЗУТ, Общински съвет Крушари дава съгласие за 
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, 
община Крушари, състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка-
нанасяне на трасе на съществуващ път общинска собственост, засягащ отразените 
в кадастралната карта поземлени имоти общинска собственост с идентификатори: 
44104.98.120 – за селскостопански, горски, ведомствен път и 44104.98.33 – пасище. 

 2. Възлага на Кмета на Община с.Крушари да извърши последващите, 
съгласно Закона действия. 
 

Разходите за описаното производство са за сметка на ЕТ ”РЕНЕСАНС-КПДТ-
КИРИЛ ЖЕНДОВ”, с.Лозенец, общ.Крушари. 
 

             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                                                                                
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9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                       
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                        
13.Живко Чобанов                      - за 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          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   №  10 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
  
   

     ОТНОСНО:Предложение относно премахване на опасна 
саморазрушаваща се сграда с индентификатор 
№40097.501.389.4 в ПИ с индентификатор №40097.501.389 по 
КК и КР на с. Крушари, собственост на Община Крушари. 

  
След направените изказвания и предложения с явно поименно гласуване, 

общ брой гласували 13, от тях с 11 гласа  “за”,   0 “против”   и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 98 
        

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 195 ал.1 и 6 от Закона за 
устройство на територията, чл.196, ал.3 от Закона за устройство на територията, 
чл.197, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,чл.18, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, 
Общински съвет с. Крушари дава съгласие да бъде премахната сграда с 
идентификатор №40097.501.389.4 по КККР на с. Крушари, собственост на Община 
Крушари. 
 

2. Третирането и транспортирането на строителните отпадъци, добити при 
премахването на сградите по т.1 от настоящото решение да се извърши от 
изпълнителя на разрушаването въз основа на писмен договор. 
 

3. След влизане в сила на настоящото Решение, възлага на Кмета на 
община Крушари да предприеме всички необходими правни и фактически действия 
по издаване на Заповед по смисъла на чл. 196, ал. 3 от ЗУТ и сключването на 
договор за премахване на сградата с изпълнител, съгласно горепосочените 
условия.  
  

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

                 Мотиви: 
 Премахването на сграда с идентификатор № 40097.501.389.4 в ПИ с 
идентификатор № 40097.501.389 по КККР на с. Крушари, собственост на Община 
Крушари, е изключително наложително. Сградата не е  оборудвана  и нe се ползва 
по предназначение, т. е. отпаднала  е нуждата от ползването  й. C оглед нa това, че 
попада в двора на училище, собственикът не е намерил друга целесъобразна 
функция за ползването и, което е актуално и в момента. He e обезопасена с ограда, 
поради което достъпът на деца до нея не може да бъде ограничен. Конструкцията 
на сградата към настоящия момент, поради констатираните повреди по нея, не 
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осигурява нормативно  изискващата ce надеждност / носимоспособност, 
експлоатационна годност и дълготрайност/ при експлоатационни и сеизмични 
въздействия.  
 От гореизложеното следва, че състоянието нa сградата не 
удовлетворява изиcквaниятa на чл.169, aл. 1 от ЗУТ, поради което в сегашното си 
състояние същата е негодна и опасна за ползване. 
 Освен всичко дотук изложено, конструкцията на сградата не осигурява 
изискващата се надеждност при сеизмични въздействия, което я прави опасна.  
 Предвид гореописаното и с оглед защита на обществения интерес и 
запазване живота на населението, сграда с идентификатор № 40097.501.389.4 в 
ПИ с идентификатор № 40097.501.389 по КККР на с. Крушари следва да бъде 
премахната възможно най- бързо. В тази връзка е обосновано предварително 
изпълнение на настоящото Решение, с цел предотвратяване на срутването на 
сградата и опазване на живота и здравето на населението. 
 

Поименно гласуване 

1. Видин  Каракашев                  -  за                                                                            
2. Инджихан Мюмюн                  -  за                                                                                   
3. Исмаил Исмаил                      -  за                                                                                     
4. Мудин  Кадир                          -  за                                                                                     
5. Нуртен  Мехмедова                -  за                                                                                  
6. Нурхаят  Изет                          -  за                                                                             
7. Раим  Раиф                             -  за                                                                                      
8. Юзджан  Мустафа                  -  за                                                                                
9. Борислав   Балчев                  -  за                                                                       
10.Васко  Балчев                        -  за                                                                            
11.Иван Йорданов                      -  въздържал се                                                             
12.Радослав  Йорданов             -  въздържал се                                                                                        
13.Живко Чобанов                      - 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   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО:  Докладна записка относно дава на мандат и определяне на 

представител за представляване на Община Крушари на 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация 
по В и К в обособена територия, обслужвана от "ВиК 
Добрич" АД, което ще се проведе неприсъствено на 
08.10.2021г. от 14.00 часа.  

 
 

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

 

                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 99 
 

1.На основание  чл.21, ал.1, т.15 и ал. 2 от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация,  чл.198е ал. 3 и  ал.5 от Закона за 
водите, Общински съвет с.Крушари   дава мандат на  Димитър Маринов 
Костадинов–зам.кмет ФБ на Община Крушари да представлява Община Крушари в 
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена 
територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич, насрочено на 08.10.2021 
година от 14:00 ч. в Зала „Европа” на Областна администрация Добрич, като го 
упълномощава: 
 

1.1. По първа точка от дневния ред  - да гласува „против“; 

1.2. По точка втора от дневния  ред да гласува с оглед защита интересите на 
община Крушари.                  

 2.На основание чл.60 ал.1 от АПК, Общински съвет Крушари да допусне 
предварително изпълнение на акта. 
 

Мотиви: Общото събрание на Асоциация по В и К  е  насрочено за 
08.10.2021 година, към която дата актът, с който се дава мандат и се определя 
представител на Община Крушари няма да е влязъл в сила. С цел обезпечаване 
участието на представителя на общината в извънредното заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по В и К се налага допускате на предварителното 
изпълнение на настоящото решение. 

 

Поименно гласуване 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                     
                            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   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО:Докладна записка относно даване съгласие Община Крушари 

да кандидатства с проектно предложение „Патронажна 
грижа + в Община Крушари“ по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

 
 

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

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 100 
        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация, Общински съвет с.Крушари дава съгласие Община 
Крушари да кандидатства с проектно предложение „Патронажна грижа + в Община 
Крушари“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          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   №  10 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната инфраструктура в 

община Крушари. 
 

                 
 

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

 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 10 / 101 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА във връзка с Решение № 14/142 
от 17.12.2020г. на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 
2021г.,  Общински съвет  с. Крушари, Общински съвет  с.Крушари приема 
информацията за състоянието на пътната инфраструктура в община Крушари. 

 
 
 

 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно информация за състоянието на 

материалната база и готовността  на училищата и детските 
градини  на територията на Община Крушари за откриване 
на  учебната 2021/2022 година. 

 

 
След направените изказвания и предложения  с явно гласуване, общ брой 

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

 
                                              РЕШЕНИЕ  № 10 / 102 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА във връзка с Решение № 14/142 
от 17.12.2020г. на ОбС за приемане на Годишен план за работата на ОбС за 
2021г.,  Общински съвет  с. Крушари, Общински съвет  с.Крушари приема 
информацията за състоянието на  материалната база и готовността на училищата 
и детските градини на територията на  община Крушари за откриване на учебната 
2021/2022г. 

 
 
 
 

 

                                                                                         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   №  10 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.09.2021 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на План за действие на 

Община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за 
приобщаване на българските граждани от ромски произход 
и други в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация за периода 2021-2023 година.  

 

                
 

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

 
                                              РЕШЕНИЕ  № 10 / 103 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и от ЗМСМА, Общински съвет с. Крушари  
приема  План за действие на община Крушари в изпълнение на Областната 
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 
2021-2023г.   
 

 
 

 
 

 

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