
 

                          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   №  13 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
          

       ОТНОСНО: Докладна записка относно изменение и допълнение на 
Наредба № 13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Крушари. 

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

27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във 
връзка с чл. 82 ал. 1 от Закона за публичните финанси , общ брой гласували 13, от 
тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  13 / 119 
 

    1. Общински съвет Крушари   приема изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Крушари, както следва: 

    § 1. В чл. 4, ал. 4 се добавя изречение второ: „При възникнала законова 
необходимост, по предложение на кмета, общинският съвет може да изменя 
списъка с разпоредителите с бюджет от втора степен и през бюджетната година“. 

   § 2. Чл. 17 се изменя така: 
„Чл. 17. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се 
предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.  
          (2) Ал. 1 не се прилага за делегираните бюджети“. 

  § 3. В чл. 25, ал. 2 се отменя. 
  § 4. Чл. 29 се отменя. 
  § 5. В чл. 30, ал. 5 се изменя така:  

      „(5) Поканата за публично обсъждане се отправя до обществеността на община 
Крушари.” 

§ 6. Чл. 32 се изменя така:  
„Чл. 32. Проектa за бюджет за съответната година се представя от кмета за 
публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33“ 

§ 7. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения: 
1. В  т. 1 числото „5“ се заменя с „15“; 
2. В  т. 2 числото „30“ се заменя с „50“. 
§ 8. В чл. 42 се създава ал. 5:  

„(5) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 4, тримесечно, в срок до 
два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в 
общинския съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по 
бюджета на Община Крушари и актуализирано разпределение на променените 
бюджети на разпоредителите с бюджет”.   

§ 9. В чл. 47 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“ 
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§ 10.  Създава се РАЗДЕЛ VII “a” с чл. 47а: 
„РАЗДЕЛ VII  “a” 

ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПО ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ 
 

Чл. 47а. При обявяването на Община Крушари за община с финансови 
затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване се 
спазват правилата, разписани в Глава осем „а“ на Закона за публичните финанси.“ 

§ 11. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по 
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на 
следващата бюджета година го внася за приемане от общинския съвет.“ 
     2. В ал. 2: 
     а) създава се нова т. 3:  
    „3. одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов 
отчет на общината;“ 

б) досегашната т. 3. става т. 4. 
§ 12. В приложение № 1 към чл. 47 се правят следните изменения: 
1. Заглавието на приложение № 1 от „Правила за условията и реда за 

извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, 
ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси“ се изменя на „Правила за 
условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на 
показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси“; 

2. В т. 8 думите „30 на сто“ се заменят с „50 на сто“. 
 

 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  13 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
                                  
              ОТНОСНО: Докладна записка относто неусвоените целеви капиталови 

средства по бюджет 2016 година. 
 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 6,        

чл. 52  и  чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  във връзка с чл.124  ал. 1  и ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, с поименно гласуване,  общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 
“против”   и    0 “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  13 / 120 
 

     1. Общински  съвет  Крушари  одобрява  неусвоените целеви капиталови 
средства по бюджет 2016 година, да бъдат  разпределени в Капиталовата 
програма по бюджет 2017 година, както следва : 

 „Изготвяне на идеен проект по част “Пътна“ и част “Геодезия“ за трасетата на 
обслужващ път до местност „Текето“ в землището на село Александрия,община 
Крушари” – 4800 лева.  
   Проектиране на обект  „Реконструкция на сграда бивш Младежки дом в 
„Обществена колекция – община Крушари“ - 30 000 лева. 
   Проектиране на обект  „Обновяване на площи за широко обществено 
ползване в село Крушари” -  стойност на проектирането - 8429 лева. 
   „Монтиране на отоплителна инсталация на физкултурен салон на 
училище“Христо Смирненски с.Крушари” - 15200 лева. 

 
 

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

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   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   №  13 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

     ОТНОСНО: Докладна записка относто  приемане на годишен отчет за 
състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 
31.12.2015 година. 

 
 

                    След направените изказвания и предложения на основание  чл.21  ал.2  
и чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 9 от Закона за общинския дълг, с поименно гласуване общ 
брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 
 
                  РЕШЕНИЕ           №  13 / 121 
 

1.  Общински съвет с. Крушари  приема годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2015 година, в частта поет дълг 240 000 лева,  погасен дълг 
нула лева и остатъчен размер на общинския дълг към 31.12.2015 година 240 000 
лева. 

 
 
 
 
 

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

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

 
 
                    

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

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 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 2016 година. 

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

чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост и чл. 6 ал. 2 т.2 
от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване,  общ брой гласували 
13, от тях с 13 гласа  “за”,  0 “против”   и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ           №  13  / 122 
 

І. Общински съвет с.Крушари  приема следното изменение и допълнение в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 
година: 

1.В Раздел ІІ, точка 3 в таблицата се добавят  точка 6, както следва : 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

6 Поземлен имот №005038 
по КВС на с.Лозенец 

1257/25.03.2011г. №005038 5,777 дка 670,70 лв. 

 

ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/              
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                   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   №  13 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
                    ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на поземлен имот                

№ 005038 по КВС на  с. Лозенец. 
 След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 

т.8  и чл. 27 ал.4 и ал. 5 от Закона за местното  самоуправление и местната 
администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  чл.43 ал.1  от 
Наредба № 8 на Общинския съвет и заявление с вх. № № ОС-12-5078 от 
03.10.2016г. от Кирил Петров Жендов, представляващ   ЕТ „Ренесанс-КПДТ-Кирил 
Жендов“, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа „за”,  0 
„против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 
                                                РЕШЕНИЕ           №  13 / 123 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №005038 с площ от 5,777 дка с 
начин на трайно ползване – нива, IV категория по КВС на с.Лозенец, актуван с акт 
за частна общинска собственост №1257 от 25.03.2011г. 

2. Общински  съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 
9274,00 лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя  начална тръжна цена за имота от  
10400,00 лв.  

3. Възлага  на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/        
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                          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   №  13 
 
                                              ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    

    ОТНОСНО: Предложение относно  допълнение на Програмата за 
управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост 
за 2016 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.8  и 
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 ал.9 т.2 от Закона за общинската собственост и чл. 6 ал. 2 т.2 
от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване,  общ брой гласували 
13, от тях с 13 гласа  “за”,  0 “против”   и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ           №  13 / 124 
 

І. Общински съвет с.Крушари  приема следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 година: 

1.В Раздел II, точка 1 се добавят точка 5: 

№
 по 
ред 

Описание на 
имота 

АОС № Кад. № 
(Кв./парцел) 

Площ Данъчна 
оценка 

5 Част  от 
административна 
сграда 
представляваща 
стая №309 

47/01.06.1999г. 40097.501.569.1.6  18м2 1965,42лв. 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 

действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                        

         ОТНОСНО: Предложение относно  отдаване под наем на част ат 
административна сграда –частна общинска собственост, 
стая № 309 с площ от 18.00 кв.м., находяща се в поземлен 
имот с индентификатор № 40097.501.569.1.6 по КК на с. 
Крушари. 

 
 
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.14 ал.1  и ал.2  от Закона за общинската собственост и във 
връзка с  чл. 23  от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване,  общ 
брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”,  0 “против”   и 0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ           №  13  / 125 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава  съгласие за отдаване под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване на част от административна сграда–частна 
общинска собственост, стая №309 с площ от 18,00кв.м., находяща се в поземлен 
имот с идентификатор №40097.501.569.1.6 по КК на с. Крушари, актуван с акт за 
частна общинска собственост №47/01.06.1999г.  

2. Имотът да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години.  
3.Общинският  съвет   определя  начална тръжна месечна наемна цена от 

36,00лв., определена по т.5 от Раздел IV – Услуги и производство от Приложение 1 
към Наредба №8 на ОбС с. Крушари. 

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

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     
                 
                 ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна начина на трайно 

ползване  на поземлен имот № 059031  по КВС на                           
с. Лозенец. 

 
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. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и   чл. 6 ал. 1  от  Закона за общинската 
собственост, с поименно гласуване,  общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа  “за”,  
0 “против”   и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ           №  13 / 126 
 

1. Общински съвет с.Крушари  дава  предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване (НТП) от „местен път” в „друга селищна територия” на 
поземлен имот № 059031 с площ от 4,481 дка по картата на възстановена 
собственост (КВС) на с.Лозенец, IV категория в местността „До селото”. 

 

2. Общинският съвет  определя  срок на валидност на предварителното 
съгласие за промяна начина на трайно ползване на имота  2 (две) години, считано 
от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

 

3. Общинският съвет   дава  съгласие за промяна предназначението на 
поземлен имот № 059031 по картата на възстановена собственост (КВС) на 
с.Лозенец от публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на 
трайно ползване на имота. 

 

4.  Възлага  на кмета на Община Крушари да извърши необходимите 
законови действия. 

 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                         П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

      ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на предварително 
съгласие за делба  на поземлен имот № 000053  по КВС на 
с. Лозенец. 

 
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  от  Закона за общинската собственост, във връзка с 
чл. 14 ал.2 т.7 от Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата за 
възстановената собственост, с поименно гласуване,  общ брой гласували 13, от тях 
с 13 гласа  “за”,  0 “против”   и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

      РЕШЕНИЕ           №  13 / 127 
 

І. Общински съвет с.Крушари  дава  съгласие да се извърши делба на 
поземлен имот №000053 с площ от 422,459 дка с начин на трайно ползване 
„пустееща необработваема земя” по КВС на с.Лозенец, актуван с акт за частна 
общинска собственост №1261/25.03.2011г., в следствие на която се образуват два 
нови имота, както следва: 
 1.Имот с проектен № 053001 – проектна площ 0,526 дка, начин на трайно 
ползване – пустееща необработваема земя, III категория. 
 2.Имот с проектен № 053002 – проектна площ 421,933 дка, начин на трайно 
ползване – пустееща необработваема земя, III категория. 
 ІІ. Възлага  на Кмета на Община Крушари да предостави настоящото 
решение  на Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари за продължаване на 
процедурата, съгласно Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на 
възстановената собственост.  
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
                   ОТНОСНО: Предложение относно продажба на движима вещ, общинска 

собственост-челен товарач «ТО 18Б» /фадрома/ с двигател 
№ 070092. 

 

 След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 
1 т. 8  и   чл. 27 ал. 4 и ал.5   от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 36 ал.1 и чл. 
40 ал.1 и ал.3 от Наредба № 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване,  общ 
брой гласували 13, от тях с 13   гласа  “за”,  0 “против”   и  0  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  13  / 128 
 

1. Общински съвет с. Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – челен товарач „ТО 18 Б“. 

2. Общинският  съвет  приема пазарната оценка на движимата вещ–челен 
товарач „ТО 18 Б“ от 6800,00лв., изготвена от съдебен експерт–оценител на 
оборотни и дълготрайни активи със сертификат за правоспособност рег. №230-V от 
16.07.2001г. издаден от Национален експертно-образователен център и определя 
начална тръжна цена за имота от 6800.00лв. 

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

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на 

трайно ползване  пасища, мери - публична общинска 
собственост. 

 

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  и чл. 8 от Закона за общинската собственост, с поименно 
гласуване, общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против”   и   0 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  13  / 129 
 

1. Общински съвет с. Крушари   приема  отчета  за отдадените под наем 
поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери – публична общинска 
собственост.  
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                      /Гинка Русева/   
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

 ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на проект за  
изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, ІІ 
в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната регулация южно от ОК 34 и част от 
уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. 
Александрия, община Крушари, и подробен устройствен план – план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните имоти. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 11  и                 
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с  чл. 134 ал.2  т.6  от Закона за устройство на територията, общ брой 
гласували 13, от тях с 11  гласа  “за”,  1  “против”   и  1   “въздържал се”, 
Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  13  / 130 
 

    1. Общински съвет с. Крушари дава съгласие да се изготви и процедира 
изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната 
регулация южно от ОК 34 и част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 
по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари. 

 

     2. Общинският съвет   разрешава  изготвяне на проект за изменение на ПУП-
ПР за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната регулация южно от ОК 34 и 
част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. 
Александрия, община Крушари, и ПУП-ПЗ за новообразуваните имоти в 
съответствие с приложената скица - предложение и установените с нея 
устройствени показатели. 
 

     3. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.  
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  13 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
  
           ОТНОСНО: Информация за дейността на социалната услуга-Центъра за 

рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.23 и                 
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 
 

       РЕШЕНИЕ        №  13  / 131 
 

1. Общински  съвет с. Крушари приема  информацията за дейността на 
социалната услуга-Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари. 

 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             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   №  13 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  24.11.2016 г. 
                          ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
      ОТНОСНО: Информация за дейността на Домашен социален патронаж. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.23 и                 
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

           РЕШЕНИЕ        №  13  / 132 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема  информацията за дейността на 
Домашен социален патронаж. 
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