
 

 
                                                                     
                          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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                  ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане Решение № 2/19 по Протокол № 2 
от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на  
12.02.2015 година 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 45, ал. 9 и чл. 
27 ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, чл.59, ал.2, т.4 от Административнопроцесуалния кодекс  
и във връзка със Заповед № АдК-04-2 от 23.02.2015 година на Областният 
управител на област Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 
11  гласа “за”,  0 “против” и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

       РЕШЕНИЕ      № 3 / 20 
 

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 2/19, в частта му по 

отношение на т.І, т.ІV, т.V и т.VI. от Протокол №2 от заседание на Общински съвет-

Крушари, проведено на 12.02.2015 г. 

 
 

 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                  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   №  3 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
                 ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 1/9   по Протокол 

№ 1 от проведено заседание на Общински съвет-Крушари на  
29.01.2015 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. чл. 99, т.2 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11 , от тях с 11  
гласа “за”,  0 “против” и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

       РЕШЕНИЕ        №   3 / 21 
 

1.Общинският съвет с. Крушари отменя  Решение № 1/9 от Протокол № 1 от 
29.01.2015 година . 
 
 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                  ОТНОСНО: Предложение относно определяне  на външен експерт, който 

ще подпомага работата на Временната комисия, избрана с 
Решение   № 13/136 от протокол № 13 от 29.10.2014 г. за 
извършване проверка на дейностите по проект:“Ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите 
на читалищата в селата  Крушари, Телериг и Ефр.Бакалово 
на община Крушари“ и това, което е направено извън 
проекта. 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 62 ал.1  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация  и  чл. 27 ал. 3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували  11, от 
тях с  11  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  3 / 22 
 

1. Общинският съвет с. Крушари определя Божанка Стойчева Вуцова – 
Управител на „Финанс Консулт и Инженеринг“ ЕООД за външен експерт, който ще 
подпомага  работата на Временната комисия към Общински съвет-Крушари и 
изготви становище за извършената проверка по  проект:“Ремонт и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата  Крушари, 
Телериг и Ефр.Бакалово на община Крушари“ и това, което е направено извън 
проекта. 

 

2. Общинският съвет да задължава кмета на община Крушари да предостави  
пълната  информация необходима за работата на Временната комисия и външния 
експерт по т.1. 
 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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, 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
               ОТНОСНО: Предложение относно допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2015 година. 

 
 

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

                                                 РЕШЕНИЕ        №   3 / 23 
 

І.Общинският съвет с.Крушари приема следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година: 
 

1.В  Раздел II в точка 3 се добавят точка 11: 
 
№ 
по 
ред 

Описание на 
имота 

АОС № Кв./парцел Площ Данъчна оценка 

11 Поземлен имот 
с.Полк. Дяково 

2043/20.05.2014г. №055015 2,841 дка 456.50лв. 

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

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

 

 

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

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

                     ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлен имот                           
№ 055015 по КВС на с.Полк.Дяково представляващ друга 
селскостопанска територия с площ от 2 841 кв.м. 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.8 и                
чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 Закона за общинската собственост , чл.43 
ал.1 от Наредба №8 и във връзка със заявление с вх.№ОС-12-735 от 26.01.2015г. от 
Ради Тодоров Радев от с.Полк.Дяково, с поименно гласуване, общ брой гласували  
11, от тях с  11 гласа  “за”,  0 “против” и   0  “въздържали се”, Общинският съвет  прие  
 

                     РЕШЕНИЕ        №   3 /24 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №055015 по КВС на с.Полк. 
Дяково представляващ друга селскостопанска територия, IV категория, с площ от 
2841кв.м. 

 

2. Общинският съвет с. Крушари приема пазарната оценка на имота от 
2840,00лв., 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 
2900.00лв. 

 

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

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

        ОТНОСНО: Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от 
община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна 
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор  
№55/3/3131500 от 09.02.2015 г. по Мярка 4.1  «Прилагане на 
стратегии за местно развитие”, сключен между Община 
Крушари и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Договор с ИД 
№55/3/3131500,  по мярка 313 от Програмата  за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г., за проект „Закупуване на презентационно оборудване и 
индивидуални аудиоекскурзоводи, амфитеатрална метална конструкция за сядане и 
стойки за експониране на туристически забележителности“, сключен между Община 
Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление                        гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван 
от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"  Румен Андонов Порожанов, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с  11 гласа „за“, 0  “против“ и  0  
„въздържали се“, Общинският съвет  прие  

 
                РЕШЕНИЕ        №   3 / 25 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община   Крушари да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  18 432.88 лв. (осемнадесет 

хиляди четиристотин тридесет и два лева и осемдесет и осем стотинки) за 

обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 

отпускане на финансова помощ №55/3/3131500 от 09.02.2015 г. по мярка 313, за 

Проект „Закупуване на презентационно оборудване и индивидуални 

аудиоекскурзоводи, амфитеатрална метална конструкция за сядане и стойки за 

експониране на туристически забележителности” сключен между Община Крушари  

и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 

2. Възлага на кмета на Община Крушари да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№№55/3/3131500/09.02.2015 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                  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   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

                   ОТНОСНО: Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от 
община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна 
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор  
№55/3/3221501 от 12.02.2015 г. по Мярка 4.1  «Прилагане на 
стратегии за местно развитие”, сключен между Община 
Крушари и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция. 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и Договор с ИД 
№55/3/3221501,  по мярка 322 от Програмата  за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г., за проект „Ремонт на пътна настилка на 3 улици в с. Крушари“, 
сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
седалище и адрес на управлени гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по 
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"  Румен Андонов 
Порожанов, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с  11 гласа „за“, 0  
“против“ и  0  „въздържали се“, Общинският съвет  прие  

 
 

                РЕШЕНИЕ        №   3  / 26 
 

1. Общинският съвет  упълномощава  кмета  на  община   Крушари да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция  в  размер  на  79 929.12 лв. 

(седемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и девет лева и дванадесет 

стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор за отпускане на финансова помощ №55/3/3221501 от 12.02.2015 г. по мярка 

322, за Проект „Ремонт на пътна настилка на 3 улици в с. Крушари” сключен между 

Община Крушари  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№№55/3/3221501/12.02.2015 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

        ОТНОСНО: Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от 
община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна 
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор  
№55/3/3211516 от 18.02.2015 г. по Мярка 4.1  «Прилагане на 
стратегии за местно развитие”, сключен между Община 
Крушари и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Договор с ИД 
№55/3/3211516,  по мярка 321 от Програмата  за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г., за проект „Закупуване на посетителски маси и столове, 
колонен климатик и столове за зала с метална връзка за фиксиране на столовете в 
редове“, сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, седалище и адрес на управлени гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК 
по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"  Румен Андонов 
Порожанов, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с  11 гласа „за“, 0  
“против“ и  0  „въздържали се“, Общинският съвет  прие  

 
 

                РЕШЕНИЕ        №   3  / 27 
 

1.  Общинският съвет  упълномощава  кмета  на  община   Крушари да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция  в  размер  на  5 989.50 лв. (пет 

хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и петдесет стотинки) за обезпечаване 

на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ №55/3/3211516 от 18.02.2015 г. по мярка 321, за Проект 

„Закупуване на посетителски маси и столове, колонен климатик и столове за зала с 

метална връзка за фиксиране на столовете в редове” сключен между Община 

Крушари  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 

 

2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№№55/3/3211516/18.02.2015 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             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   №  3 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  10.03.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

         ОТНОСНО: Докладна записка относно предоставяне на имоти–публична 
общинска собственост-полски пътища на ползватели, 
съгласно писмо на директора на Областна дирекция 
«Земеделие и гори» гр. Добрич за стопанската 2014/2015 
година. 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.8  и 
чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.37в, ал. 16 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо с изх.№РД-05-
1115 от 26.02.2015г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Добрич, с 
поименно гласуване, общ брой гласували  11, от тях с  11  гласа  “за”,  0  “против”   и  
0   “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ        №  3 / 28 
 

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие за предоставяне на имоти – 
публична общинска собственост – полски пътища, включени в заповедта по чл.37в, 
ал.4 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Добрич за разпределяне 
на масиви между собственици и/или ползватели на земеделски земи по землища на 
територията на община Крушари, по цени в размер  на средно рентно плащане за 
съответното землище за стопанската 2014/2015г.  
 

2. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение.   

 
 

 

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

 

http://www.krushari.bg/

