
  

                                                                     
                             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  27.10.2022 г.                         
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
   
ОТНОСНО: 1. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на 

временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по 
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 
процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ за изпълнение на 
проект BG05SFPR003-1.001-0072 „Топъл обяд в 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 / 119 
 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и 10 от Закона за местното самоуправение и 
местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 и ал.4 и чл. 126 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет Крушари  дава съгласие да бъде предоставен временен 
безлихвен заем в размер на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева за нуждите на 
проект BG05SFPR003-1.001-0072 „Топъл обяд в Община Крушари“, финансиран по 
Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027, 
съфинансирана от ЕСФ+. 
 

2. Временният безлихвен заем по т. 1 да бъде възстановен по бюджета на 
общината след поискано авансово плащане и одобрение на направените разходи по 
внесен междинен технически и финансов отчет, но не по-късно от 30.05.2023 година. 

 

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

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

обстановка и сложната геополитическа ситуация от изключително важно значение за 
кмета на Община Крушари като орган на местната власт, е да осигури достойно 
съществуване на всички свои жители, но с приоритет към най- нуждаещите се и 
бедстващи жители на общината. Предоставянето на топъл обяд на крайно бедни и 
нуждаещи се хора е трайна практика във всички развити държави в цял свят. 
Община Крушари споделя добри практики и водена от желанието си винаги, когато е 
възможно, да е в полза на обществото си, има намерение да кандидатства с 
проектно предложение за осигуряване на топла храна на целево допустимите 
жители на общината. Предвид настъпващата зима, която се очертава да е доста 
тежка, кметът на общината желае да осигури топла храна на нуждаещите се хора от 
целеви групи без прекъсване. 

Тъй като проект BG05SFPR003-1.001-0072 „Топъл обяд в Община Крушари“ е 
все още в процес на оценяване и няма сключен договор с Агенция за социално 
подпомагане, Община Крушари не може да поиска авансово плащане и да извърши 
текущите плащания. Това не е основание за неплащане към фирмите доставчици на 
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хранителни продукти. 
На основание дотук написаното и с оглед защита интересите на част от 

населението на община Крушари, както и осигуряване на достоен живот и не на 
последно място топла, здравословна и прясно сготвена храна своевременно, считам 
за обосновано предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

Поименно гласуване 

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

 
 
 

 

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  10 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
  ОТНОСНО:  Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на 

Община Крушари за периода от 01.07.2022г. до 30.09.2022г.  

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/ 120 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет Крушари приема отчета за 
извършените разходи за командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 
01.07.2022 до 30.09.2022 година. 

Поименно гласуване 

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

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/      
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  10 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
 ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на "В и К-Добрич" АД за 

стопанисване поддържане и експлоатация на рехабилитирани  
водопроводи  в с.Крушари, с.Коритeн, с.Телериг, с.Северци, 
с.Лозенец и с.Полк.Дяково с местонахождение улици в с.Крушари, 
с.Коритeн, с.Телериг, с.Северци, с.Лозенец и с.Полк.Дяково, 
община Крушари, област Добрич.                                                             

  
 

  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 / 121 
 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, 
чл.19, ал.1, т.4 „б“, чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5, и 
ал.6 от Закона за водите, както и §9, ал.10 от Преходните и заключителни 
разпоредби към същия (обн.-ДВ,бр.103 от 2013г., изм. и доп.-ДВ,бр.58 от 2015г.), 
Общински съвет  с.Крушари дава съгласие да се предоставят за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД 
рехабилитирани инфраструктурни обекти – публична общинска собственост, 
представляващи строежи: 
 

1.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Крушари: 

1.1.Клон 1 – ул.“Димитър Дончев“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Димитър Дончев“ с ул.“Девети 

септември“ и завършва на кръстовището между ул.“Димитър Дончев“ с 
ул.“Възраждане“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 390 м. 
1.2.Клон 2 – ул.“Георги Димитров“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Георги Димитров“ с 

ул.“Девети септември“ и завършва на кръстовището между ул.“Георги Димитров“ с 
ул.“Възраждане“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 325 м. 
1.3.Клон 3 – ул.“Йордан Драгнев“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Йордан Драгнев“ с ул.“Девети 

септември“ и завършва при последния застроен имот. 
Общата дължина на трасето в този участък е 390 м. 
1.4.Клон 4 – ул.“Христо Смирненски“ 
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Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Христо Смирненски“ с ул.“Хан 
Телериг“ и завършва на кръстовището между ул.“Христо Смирненски“ с ул.“Суха 
река“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 380 м. 
1.5.Клон 5 – ул.“Йордан Йовков“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Йордан Йовков“ с ул.“Христо 

Смирненски“ и завършва на кръстовището между ул.“Йордан Йовков“ с ул.“Георги 
Димитров“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 110 м. 
1.6.Клон 6 – ул.“Йордан Йовков“ и ул.“Добруджа“ 
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Йордан Йовков“ с ул.“Христо 

Смирненски“ и завършва на кръстовището между ул.“Добруджа“ с ул.“Девети 
септември“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 500 м. 
1.7.Клон 7 – ул.“Киро Стефанов“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Киро Стефанов“ с ул.“Черно 

море“ и завършва на кръстовището между ул.“Киро Стефанов“ с ул.“Суха река“. 
Общата дължина на трасето в този участък е 200 м. 
1.8.Клон 8 – ул.“Суха река“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Суха река“ с ул.“Христо 

Смирненски“ и завършва на кръстовището между ул.“ Суха река“ с ул.“9-ти май“. 
Общата дължина на трасето в този участък е 520 м. 
1.9.Клон 9 – ул.“Суха река“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Суха река“ с ул.“Христо 

Смирненски“ и завършва на кръстовището между ул.“ Суха река“ с ул.“Изгрев“. 
Общата дължина на трасето в този участък е 490 м. 
1.10.Клон 10 – ул.“Вида Димитрова“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Вида Димитрова“ с 

ул.“Клисура“ и завършва на кръстовището между ул.“Вида Димитрова“ с ул.“Георги 
Димитров“. 

Общата дължина на трасето в този участък е 490 м. 
1.11.Клон 11 – ул.“Суха река“ и ул.“Клисура“  
Подмяната е изпълнена от кръстовището на ул.“Клисура“ с ул.“Вида 

Димитрова“ и завършва на кръстовището между ул.“ Суха река“ с ул.“Цар Калоян“. 
Общата дължина на трасето в този участък е 180 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Крушари е 3975 м. 
 

2.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Коритен:  

2.1.Клон 1- ул.“Първа“ от О.Т.62 до О.Т.29 
Подмяната е изпълнена по ул.“Първа“ от О.Т.48 до О.Т.29 (последния 

застроен парцел). 
Общата дължина на трасето в този участък е 639 м. 
2.2.Клон 2- ул.“Първа“ от О.Т.62 до О.Т.29 
Подмяната е изпълнена по ул.“Първа“ от О.Т.48 до О.Т.62. 
Общата дължина на трасето в този участък е 281 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Коритен е 920 м. 
 

3.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Телериг:  

3.1.Клон 1- ул.“Тридесета“ от О.Т.45 до О.Т.39, ул.“Четиринадесета“ от О.Т.39 
до О.Т.81, ул.“Девета“ от О.Т.81 до О.Т.90 

Подмяната е изпълнена от О.Т.42 до О.Т.45. 
Общата дължина на трасето в този участък е 223,94 м. 



3.2.Клон 2- ул.“Тридесета“ от О.Т.45 до О.Т.39, ул.“Четиринадесета“ от О.Т.39 
до О.Т.81, ул.“Девета“ от О.Т.81 до О.Т.90 

Клон 2-1- Подмяната е изпълнена от О.Т.42 до О.Т.35. 
Клон 2-2- Подмяната е изпълнена от О.Т.35 до О.Т.84. 
Клон 2-3- Подмяната е изпълнена от О.Т.84 до О.Т.90. 
Общата дължина на трасето в този участък е 1221,06 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Телериг е 1445 м. 
 

4.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Северци:  

4.1.Клон 1- ул.“Първа“  
Подмяната е изпълнена до северната граница на селото в края на улицата. 
Общата дължина на трасето в този участък е 590 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Северци е 590 м. 
 

5.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Лозенец:  

5.1.Клон 1- ул.“Първа“ от О.Т.62 до О.Т.5 
Подмяната е изпълнена от О.Т.76 до новия водопровод по Клон 2. 
Общата дължина на трасето в този участък е 1189,29 м. 
5.2.Клон 2- ул.“Първа“ от О.Т.62 до О.Т.5 
Подмяната е изпълнена от О.Т.76 до О.Т.55а. 
Общата дължина на трасето в този участък е 725,70 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Лозенец е 1914,99 м. 
 

6.Подобект: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа 
с.Полковник Дяково:  

6.1.Клон 1- ул.“Единадесета“ (част от път III-2932 Крушари-Полковник Дяково-
Добрин-Росица от км 1+940 до км 3+726) от О.Т.83 до О.Т.24 

Подмяната е изпълнена по ул.“Единадесета“ (част от път III-2932 Крушари-
Полковник Дяково-Добрин-Росица от км 1+940 до км3+726) от О.Т.83 до О.Т.24. 

Общата дължина на трасето в този участък е 1786,43 м. 
Общата дължина на Подобект:Рехабилитация на част от вътрешната 

водопроводна мрежа с.Лозенец е 1786,43 м. 
 

7.Общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа в с.Крушари, 
с.Коритен, с.Телериг, с.Северци, с.Лозенец и с.Полковник Дяково е 10631,42 м.  
 

II. Общински съвет Крушари  възлага на Кмета на Община Крушари да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 
 

Поименно гласуване 

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



11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                            
12.Иван Йорданов                      -  за 
13.Борислав Балчев  -  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  27.10.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
                                   
ОТНОСНО: Докладна записка относно отдаване под наем на поземлен имот     

№ 04193.5.1 по КК и КР на с. Бистрец. 
                                                        

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  / 122 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1, чл.76, ал.1 и чл.78, ал.1 
от Наредба №8 и във връзка със заповед №РД-46-96 от 30.03.2022г. на Министъра 
на земеделието, Общински съвет с.Крушари дава съгласие да се извърши отдаване 
под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №04193.5.1 с 
площ 40009 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория: 3 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Бистрец, одобрени със заповед №РД-18-522/02.08.2019г. на ИД на 
АГКК при граници на имота: 04193.4.109, 04193.7.31; 04193.2.515; 04193.2.59, 
актуван с акт за частна общинска собственост №2594/10.05.2021г. за 
селскостопански нужди за срок от 5 (пет) години, считано от 01.10.2022г. до 
30.09.2027г. 
 

 2.Общински съвет с.Крушари  определя началната тръжна годишна наемна 
цена на имота в размер на 2440,55 лв. (две хиляди четиристотин и четиридесет лева 
и петдесет и пет стотинки), съгласно  точка 4.1. от заповед №РД-46-96 от 
30.03.2022г. на Министъра на земеделието, публикувана в ДВ бр.31 от 19.04.2022г. 
 

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

 Поименно гласуване 

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

 

http://www.krushari.bg/


11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
12.Иван Йорданов                      -  за 
13.Борислав Балчев  -  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  27.10.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                       
ОТНОСНО: Информация за готовността на Община Крушари за работа при 

зимни условия. 
                                                                 
 

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  / 123 
 

 

 На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с  Решение № 13/122 от 21.12.2021г. на ОбС за 
приемане на Годишен план за работата на ОбС за 2022г.,  Общински съвет Крушари  
приема информацията за готовността на Община Крушари за работа при зимни 
условия. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         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  27.10.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
   ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари 

пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Патронажна мобилност 
за доставка на топъл обяд в 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  / 124 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за местното самоуправение 
и местната администрация, Общински съвет  Крушари дава съгласие община 
Крушари да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект 
„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Крушари“. 

 

2. Общински съвет Крушари дава  съгласие община Крушари чрез общинския 
бюджет да осигури собствени финансови средства в размер на 12 % от стойността 
на проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в 
община 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                                                                                
9.Васко  Балчев                          -  за                                                                          
10.Радослав  Йорданов             -  за                                                                                     
11.Живко  Чобанов                     -  за                                                                              
12.Иван Йорданов                      -  за 
13. Борислав Балчев  -  за  
                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Видин Каракашев/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/     
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

  
 

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  10 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  27.10.2022 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
ОТНОСНО: Докладна записка относно вземане на решение за приемане от 

страна на Община Крушари на възмездно безсрочно право на 
строеж за изграждане на сграда за социални услуги със 
застроена площ от 275,60 кв.м. учредено от РПК „Светлина“ 
с.Крушари върху поземлен имот с идентификатор 40097.501.499 с 
площ от 3647 кв.м. по КК и КР на с. Крушари, одобрени със 
заповед №РД-18-92/19.12.2009г. на ИД на АГКК. 

                                       
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  / 125 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.182, ал.1 от ЗУТ и издадена скица-виза за проектиране 
от 09.09.2022г., чл.8, ал.9, т.2 и чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл.6, ал.2, т.2  и чл.8, ал.1 и ал.2, т.7 от Наредба № 8 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост, Общински съвет Крушари приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 
година: 

 

1.В Раздел I, се добавят точка 11:  
11.Приемане на учредено в полза на Община Крушари право на строеж: 

№ 
по 
ре
д 

Описание на имот 
Площ на 

ОПС в кв.м. 
Документ за 
собственост  

Данъчна оценка 
на ОПС в лв. 

1 Право на строеж на сграда с 
площ 275,60 в поземлен 
имот №40097.501.499  по КК 
и КР на с.Крушари 

275,60 кв.м. н.акт №35, том I, 
дело 119/1953г. 

2113,60 лв. 

 
II. Общински съвет с. Крушари дава съгласие за приемане учредяване от 

страна на  РПК „Светлина“ с. Крушари , ЕИК 124692476 на възмездно и безсрочно 
право на строеж в полза на Община Крушари върху поземлен имот с идентификатор 
40097.501.499 по КК и КР на с. Крушари с площ от 3647 кв.м., с трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 265, квартал 37, парцел X, за който 
е отреден УПИ X – За търговия и услуги, кв.60 по плана на с.Крушари, за изграждане 
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на сграда за социални услуги със застроена площ от 275,60 кв.м. и разгъната 
застроена площ от 275,60 кв.м. 

III.Общинският съвет одобрява изготвената от независим оценител със 
сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г., 
издаден от Камарата на независимите оценители в България експертна оценка за 
определяне пазарната стойност на отстъпеното право на строеж в недвижим имот в 
размер на 360,00 (триста и шестдесет) лв. 

IV.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши последващите законови 
действия. 

V.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Крушари допуска 
предварително изпълнение на акта: 

 
Мотиви: 
С цел предотвратяване на самосрутване на съществуващата сграда в имота 

се налага предприемане на бързи и неотложни строителни работи, с което да се 
защити живота, здравето и сигурността на гражданите. Това налага допускане на 
предварително изпълнение на акта, с оглед защита на особено важни държавни и 
обществени интереси. 
 

Поименно гласуване 

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

 

 

 

 

 

 

 


