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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г.                         
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на 

Общински съвет с. Крушари за 2021 година. 
 
   

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

 
 

                                               РЕШЕНИЕ  №  14 / 142 
 

На основание чл. 56 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински  съвет с. Крушари приема Годишен план за работата на  
Общинския съвет  с. Крушари  за  2021 година. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         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   №  14 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Календарен график за 

провеждане заседания на Общински съвет с.Крушари и 
постоянните комисии през 2021 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  № 14 / 143 
 

           На основание чл. 56 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 

 

1. Общински  съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане  
заседанията  на Общинския съвет  през 2021 година, съгласно Приложение  № 1. 
 

2. Общински  съвет с. Крушари приема Календарен график за провеждане  
заседанията на постоянните комисии  през 2021 година, съгласно Приложение  № 2. 
  
 
 
 
 

 

                                                                                         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   №  14 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, 
поддържането и опазването на общинската собственост и околната 
среда на територията на 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  № 14 / 144 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 133 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и съобразно разпоредбите на чл.26 и 28, ал.1 вр. 
с чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК, Общински 
съвет с.Крушари приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската 
собственост и околната среда на територията на Община  Крушари както следва: 

 

§1. Създава се глава пет „а“ с чл. 62а и чл.62б 
 

„Глава пет „а“ 
Отглеждане на селскостопански животни 

 Чл. 62а. 
 (1) Физическите и юридическите лица могат да отглеждат селскостопански 
животни на територията на община Крушари.   
 (2) При отглеждане на селскостопански животни, собствениците и ползвателите 
на животновъдните обекти са длъжни да спазват изискванията  на: 

- Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
- Наредба №  44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти; 
- Наредби за хуманно отношение съгласно вида и категорията на заявените 

животни за отглеждане; 
- Наредба № 40  от 02.12.2008 г. за условията за отглеждане на селскостопански 

животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености. 
 (3) В  обекти на физически лица, находящи се в границите на населените места 
на  територията на общината, предназначени за отглеждане на  животни за лични 
нужди,  допустимият брой животни е както следва: 

-  За населените места на територията на общината:  
      1. едър рогат добитък - до 3 крави и техните приплоди до 1 (една) година; 
      2. свине за угояване до 3 бр.; 
      3. свине майки до 2 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца; 
      4. коне и магарета до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца; 
      5. овце и кози до 7 бр. и техните приплоди до 12 месеца; 
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      6. възрастни птици независимо от вида до 50 бр.; 
      7. бройлери и подрастващи птици независимо от вида  до 50 бройлера; 
      8. зайкини с приплодите до 10 бр. 
 (4) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е разрешено 
извън строителните граници и в населените места на територията на общината, при 
отстояния, условия и брой отговарящи на изискванията на действащото 
законодателство. 
(5) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на 
Закона за пчеларството.        

Чл. 62б.  Забранява се: 

1. Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия, 
неотговарящи на изискванията на действащото законодателство. 

  2. Отглеждането на животни и птици по терасите на всички жилищни сгради, в 
избените, таванските помещения и входовете на жилищни сгради, с изключение на 
еднофамилните. 

3. Отглеждането на животни и птици в жилищни сгради след установяване от 
компетентните органи, че същите пречат на живущите в жилищната сграда. 

   4. Извеждането и пускането на паша на селскостопански животни и птици в 
регулационно застроителните граници на населените места в общината, както и 
оставянето им без надзор в обхвата на пътя. 

5. Събирането на селскостопански животни на стада и пускането им на паша по 
зелените площи, детските и учебни заведения в границата на населените места. 

6. Въвеждане на животни в търговски обекти и на обществени места. 
7. Провеждане на борби(игри) с животни със залагания.  
8. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи общинска или 

държавна собственост в границите на населените места. 
9. Отглеждането на селскостопански животни в централната градска зона. 
10. Отглеждането на животни в съсобствени парцели, без писменото съгласие на 

всички съсобственици. 
11. Изхвърлянето на труповете на умрели селскостопански. Същите да се  

загробват в трупосъбирателни пунктове или ями, изградени върху терени извън 
територията на населените места и определени от кмета на общината или кмета на 
кметството. 
 

§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й. 
 
 

 

                                                                                         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   №  14 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                                  
ОТНОСНО: Докладна записка относно  изменение и допълнение на Програмата 

за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2020 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  при 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 14 / 145 
 

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл.6 ал.2 точка 2 от Наредба №8, Общински съвет 
с.Крушари приема следното изменение и допълнение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година: 

 

1.В Раздел ІІ, точка 5 в таблицата се добавят точка 26, както следва : 
 

№ 
по 

ред 

Описание на имота АОС №/дата Площ  
 

Данъчна 
оценка 

26 Поземлен имот №40097.501.569 с площ 
1596 кв.м. и 374 кв.м., представляващи 
част от масивна триетажна сграда 
№40097.501.569.1, цялата с площ от 569 
кв.м., находяща се в поземлен имот 
№40097.501.569 по КК и КР на с.Крушари 
– обект №1, 2, 4 и 5 

2568/08.06.2020г. 1596 кв.м.-
земя 

374 кв.м.-
сграда 

4650,20 лв. 
67949,40 

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. Борислаов Балчев                -  за                                                                     
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
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11.Иван Йорданов                     -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                                           
13.Здравко Здравков                 - 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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
         ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право 

на ползване на Агенция по заетостта гр.София върху част от 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.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  № 14 /146 
        

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, 
чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи–общинска собственост на ОбС с.Крушари, 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 с.Крушари върху Обект №1, състоящ се от стая с полезна площ от 20,13 м2 
със 10,063 % ид.части от общ коридор и тоалетна за обекти 1, 2, 3, 4 и 5, равни на 
4,27 м2, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
40097.501.569.1.8, 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 и кадастралните регистри на с.Крушари, актувани с АчОС 
№2568/08.06.2020г. за срок от 10 (десет) години. 

2. Общинският съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 
безвъзмездно вещно право на ползване на имот–частна общинска собственост № 
ОС-09-2505 от 26.07.2019г., сключен между Община Крушари и Агенция по заетостта 
гр.София, считано от влизане в сила на настоящото решение. 

3. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 
 

 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. Борислаов Балчев                -  за                                                                     
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10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                                           
13.Здравко Здравков                 - 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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     

ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари върху част от 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по 
КК и КР на с.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  № 14 / 147 
        

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, 
чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи–общинска собственост на ОбС с.Крушари, Общински 
съвет с.Крушари  дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на 
Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари върху Обект №2, състоящ се от стая с 
площ 20,79 м2, стая с площ 20,79 м2 и стая с площ 76,91 м2 или общо с полезна площ 
118,49 м2 със 59,233 % ид.части от общ коридор и тоалетна за обекти 1, 2, 3, 4 и 5, 
равни на 25,15 м2, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 40097.501.569.1.8, 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 и кадастралните регистри на с.Крушари, актувани с АчОС 
№2568/08.06.2020г. за срок от 10 (десет) години. 

2. Общинският съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 
безвъзмездно вещно право на ползване на имот – частна общинска собственост № 
ОС-09-1238 от 18.12.2014г., сключен между Община Крушари и Общинска служба 
„Земеделие“ с.Крушари, считано от влизане в сила на настоящото решение. 

3. Възлага на Кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно законовите разпоредби. 
 

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. Борислаов Балчев                -  за                                                                     
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10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                                           
13.Здравко Здравков                 - 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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на Агенция за социално подпомагане гр.София върху част 
от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 
по КК и КР на с.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  № 14 / 148 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, 
чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи–общинска собственост на ОбС с.Крушари, 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 Обект №4, състоящ се от стая с полезна площ от 27,72 
м2 със 13,857 % ид.части от общ коридор и тоалетна за обекти 1, 2, 3, 4 и 5, равни на 
5,88 м2, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
40097.501.569.1.8, 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 и кадастралните регистри на с.Крушари, актувани с АчОС 
№2568/08.06.2020г. за срок от 10 (десет) години. 

2. Общинският съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 
безвъзмездно вещно право на ползване на имот – частна общинска собственост № 
ОС-09-2474 от 15.07.2019г., сключен между Община Крушари и Агенция за социално 
подпомагане гр.София, считано от влизане в сила на настоящото решение. 

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

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. Борислаов Балчев                -  за                                                                     
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                                           
13.Здравко Здравков                 - 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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                    
ОТНОСНО: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на Областна дирекция по безопасност на храните 
гр.Добрич върху част от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.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  № 14 / 149 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, 
чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи–общинска собственост на ОбС с.Крушари, Общински 
съвет с.Крушари  дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на 
Областна дирекция по безопасност на храните гр.Добрич за нуждите на Филиал 
с.Крушари към ОДБХ гр.Добрич върху Обект №5, състоящ се от стая с полезна площ 
от 12,91 м2 със 6,454 % ид.части от общ коридор и тоалетна за обекти 1, 2, 3, 4 и 5, 
равни на 2,74 м2, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 40097.501.569.1.8, 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 и кадастралните регистри на с.Крушари, актувани с АчОС 
№2568/08.06.2020г. за срок от 10 (десет) години. 

2. Общинският съвет с.Крушари прекратява действието на договор за 
безвъзмездно вещно право на ползване на имот–частна общинска собственост №ОС-
09-2554 от 30.08.2019г., сключен между Община Крушари и Областна дирекция по 
безопасност на храните гр.Добрич, считано от влизане в сила на настоящото 
решение. 

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

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                                                                                      
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8. Юзджан  Мустафа                 -  за                                                                                  
9. Борислаов Балчев                -  за                                                                     
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                                           
13.Здравко Здравков                 - 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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-частна 

общинска собственост, които подлежат на задължително 
застраховане през 2021 година. 

 
                         

След направените изказвания и предложения  с явно поименно  гласуване, общ 
брой гласували 13, от тях с 10  гласа  “за”, 1  “против”  и  2  “въздържали  се”, 
Общинският съвет  прие 
                                                 РЕШЕНИЕ  № 14 / 150 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост,Общински 
съвет с.Крушари дава съгласие да се застраховат недвижими имоти-частна общинска 
собственост, включително срещу природни бедствия и земетресения, а именно: 

 

№ 
по 

ред 
Недвижим имот АОС № и дата 

Балансова 
стойност 

1 Трафопост "Метал" с.Крушари 2055/15.08.2014 5684.21 

2 Масивна сграда с.Полк.Дяково (бивша поща) 48/01.06.1999 13550.47 

3 
Административна сграда с. Крушари /ДСК, 2-ри и 3-ти 
етаж/ 

2568/08.06.2020 
263311.53 

4 Аптека с.Крушари 1995/28.10.2013 3093.67 

5 Апартамент №2, ет.1 с.Крушари 2066/19.08.2014 17931.53 

6 Апартамент №6, ет.2 с.Крушари 2067/19.08.2014 27942.08 

7 Кметство с.Северци 1082/27.09.2010 23343 

8 Битов комбинат  с.Коритен 10/02.02.1998 38165.23 

9 Битов комбинат с.Лозенец 2400/04.05.2017 19198.94 

10 Здравна служба с.Бистрец 62/04.01.2000 3460.14 

11 Пенсионерски клуб с.Ефрейтор Бакалово 52/12.05.1999 59267.85 

12 Сграда - Алф.тип с.Габер 64/07.01.2000 42956.85 

13 Сграда - Алф.тип с.Загорци 71/07.01.2000 1778.42 

   

519683.92 
 

 2. Възлага на Кмета на община Крушари да извърши всички действия по 
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. Борислаов Балчев                -  за                                                                     
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  въздържал се                                                             
12.Радослав  Йорданов            -  въздържал се                                                                           
13.Здравко Здравков                 - 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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване съгласие на Община Крушари да 

кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, 
Проект "Красива България кампания 2021 с проект "СМР на СУ 
"Хр.Смирненски с. Крушари.   

 
                          

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  № 14 / 151 
 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местната самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет с. Крушари дава съгласие Община 
Крушари да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, 
Проект „Красива България“, кампания 2021 година с проект „СМР на Средно училище 
„Христо Смирненски“ с. Крушари“. 

 
          2. Общински съвет с. Крушари определя собствено финансово участие на 
Община Крушари в проект „СМР на Средно училище „Христо Смирненски“                   
с. Крушари“ в размер на 52 (петдесет и два) % от общия бюджет на проекта. 
 

 

 

 
 
 
 
                                                                                         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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА 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-
19.003-С01/2019г. от 09.09.2019г. по подмярка 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 2014-2020г. за 
Проект № BG06RDNP001-19.003-0001 „Рехабилитация на част от 
улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с. Крушари, община 
Крушари, област Добрич“, 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  № 14 / 152 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предл. Последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и административен договор № 
BG06RDNP001-19.003-С01/2019г. от 09.09.2019г. 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 „Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с. 
Крушари, община Крушари, област Добрич“, 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 13 383,40 лв. (тринадесет хиляди триста осемдесет и три 
хиляди лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 
на ДДС върху авансово плащане по заявка по договор № BG06RDNP001-19.003-
С01/2019г. от 09.09.2019г. 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 
„Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с. Крушари, община 
Крушари, област Добрич“, 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 № BG06RDNP001-19.003-
С01/2019г. от 09.09.2019г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на акта. 
 

Мотиви: 
Забавянето в процедурата по стартиране на проект „Рехабилитация на част от 

улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“, 
сключен между Местна инициативна група Тервел- Крушари, Община Крушари и 
Държавен Фонд „Земеделие” би довело до значителни  и трудно поправими вреди за 
Общината предвид предстоящия зимен период и технологичната невъзможност за 
работа на изпълнителя по поръчката. Рехабилитацията на двете посочени по-горе 
улици е от изключително значение за населението на с.Крушари, тъй като 
състоянието им е силно компрометирано и е реална предпоставка за инциденти и 
ПТП, особено в тъмната част на денонощието.            

 
 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. Борислаов Балчев                -  за                                                                     
10.Васко  Балчев                       -  за                                                                             
11.Иван Йорданов                     -  за                                                              
12.Радослав  Йорданов            -  за                                                                           
13.Здравко Здравков                 - 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   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                    ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2021 
година. 

 
 

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

 
                                                РЕШЕНИЕ  № 14 / 153 
 
 

На  основание  чл. 21, ал.1, т.12  от  ЗМСМА  във  връзка  с  чл. 26а, ал.2 от 
Закона за народните читалища, Общински съвет с. Крушари   приема Годишна 
програма за развитие на читалищната дейност в Община  Крушари  за  2021 г. 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 

 

 
                                                                     
                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
                    

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  14 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  17.12.2020 г. 
                                    ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за дейността на 
Обществения съвет по въпросите на социалните услуги в Община 
Крушари. 

 

                         
 

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  № 14 / 154 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с Решение № 4/14 от 19.12.2019г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2020г.,Общински съвет с. Крушари  
приема отчета за дейността на Обществения съвет по въпросите на социалните 
услуги в община Крушари. 
 
 

 

 

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