
 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

    
 

 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

       ОТНОСНО: Предложение относно промяна характера на собствеността 
на имоти от публична в частна 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. 6 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 3 ал. 2  от 
Наредба № 8 на ОбС, с поименно  гласуване, общ брой гласували  11, от тях с  11  
гласа  “за”,  “против” и  “въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

   РЕШЕНИЕ      №  5 / 56 
 

1. Общинският съвет с. Крушари промени от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост: 

 

а/ поземлен имот № 059032 с площ от 0,909 дка с начин на трайно ползване 
– местен път, IV категория по КВС на с. Лозенец; 

б/ поземлен имот № 059037 с площ от 0,525 дка с начин на трайно ползване 
– местен път, IV категория по КВС на с. Лозенец; 

в/ поземлен имот № 059038 с площ от 0,855 дка с начин на трайно ползване 
– местен път, IV категория по КВС на с. Лозенец; 

г/ поземлен имот № 059039 с площ от 0,802 дка с начин на трайно ползване 
– местен път, IV категория по КВС на с. Лозенец. 
 

2. 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/         
 

 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

    
 
 

 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

     ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлен имот                        
№ 100288 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 ОбС във връзка  със заявление с вх. № ОС-12-1866 от 
03.04.2013 г. от Кирил Петров Жендов от    с. Лозенец, с поименно гласуване, общ 
брой гласували  11, от тях с  11  гласа  “за”,  “против”   и  “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 
 

                РЕШЕНИЕ           №  5 / 57 
 

  1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да  се извърши продажба 
чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот №100288 с площ от 4,650 
дка с начин на трайно ползване-друга селищна територия, ІІІ категория по КВС на 
с. Лозенец, актуван с АОС № 1269 / 25.03.2011 г. 

2. Общинският съвет  приема  пазарната оценка на имота от 5580.00 лв., 
изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег.№100100596 от 14.12.2009 г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена от  5700.00 
лв. 

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

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                            
             /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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

    
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

                   ОТНОСНО: Предложение относно  продажба на поземлен имот                     
№ 098309 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 ОбС във връзка  със заявление с вх. № ОС-12-1809 от 01.04.2013 
г. от Орлин Михайлов Панев от   с. Лозенец, с поименно гласуване, общ брой 
гласували  11, от тях с  11  гласа  “за”,  “против”   и  “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 

 
                           РЕШЕНИЕ      №  5 / 58 

 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба 
чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот №098309 с площ от 0,712 
дка с начин на трайно ползване-друга селищна територия, ІV категория по КВС на 
с.Лозенец, актуван с АОС № 1817 / 03.04.2013 г. 
 

2. Общинският съвет са приема пазарната оценка на имота от 855.00 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 от  860.00 
лв. 

 

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

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                  
             /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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

    
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

       ОТНОСНО: Предложение относно  определяне на земеделските земи 
от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2013/2014 
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. 75 ал. 1 и чл. 79 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, с поименно 
гласуване, общ брой гласували 11, от тях с  11  гласа  “за”,  “против”  и   
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
       РЕШЕНИЕ           №  5 / 59 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем 
чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от Общински поземлен 
фонд за стопанската 2013/2014 година, съгласно Приложение №1. 
 

2. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се отдадат под наем без 
търг маломерни земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 
2013/2014 година, съгласно Приложение №2  за срок от 1 (една) година. 

 
 
 

 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

    
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

                      ОТНОСНО: Докладна записка относно удължаване срока на договор  
№ ОС-09-451 от 14.05.2008 г. за отдаване под наем на 
част  от битов комбинат с. Ефр. Бакалово. 

 
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. 32 ал. 6 от Наредба № 8 на ОбС и молба с вх. № РД-20-1899 
от 04.04.2013 г. от Рейхан Ибрям Халил, с поименно гласуване,  общ брой 
гласували 11, от тях с  11 гласа  “за”,  “против”   и   “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие    
 

              РЕШЕНИЕ           №  5 / 60 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие да се удължи срока на 
договор №ОС-09-451 от 14.05.2008г. за отдаване под наем на част от Битов 
комбинат с. Ефрейтор Бакалово, представляваща помещение с площ от 15,00 
кв.м., находящ се в парцел Х с пл.№185 в кв.6 по плана на с.Ефр.Бакалово с 5 
(пет) години, считано от 13.05.2013 г. 

2. Общинският съвет   определя месечна наемна цена от 25,50 лв. 
(двадесет и пет лева и 50ст.)(15,00 кв.м. х 1,70 лв/кв.м. наемна цена по 
Приложение 1 от Наредба №8 на ОбС с. Крушари). 

 

3. Възлага на кмета на Община Крушари да сключи анекс с наемателя. 
 
 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

    
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от  
Председателя на Общинския съвет за периода  от 
01.01.2013 г. до 31.03.2013 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  общ брой гласували 11, от тях с  11 
гласа  “за”,  “против”   и   “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 
       РЕШЕНИЕ           №  5 / 61 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства 
за командировки от  Председателя на Общинския съвет за периода  от 01.01.2013 
г. до 31.03.2013 година. 
 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

    
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета 
на общината  за периода  от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 
година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  общ брой гласували 11, от тях с  11 
гласа  “за”,  “против”   и   “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 

         РЕШЕНИЕ           №   5 / 62   
      

1. Общинският съвет  с. Крушари приема отчета за разходваните средства 
за командировки от Кмета на общината  за периода  от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 
година. 
 
 
 
 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

    
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Отчети за дейността на кметовете на кметства и кметските 
наместници за 2012 година. 

 
 

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 11, от тях с  11 гласа  “за”,  “против”   и    
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

                 РЕШЕНИЕ           №  5 / 63 
 

1. Общинският съвет  с. Крушари приема отчетите за дейността на 
кметовете на кметства и кметските наместници за 2012 година. 

 

2. Общинския съвет препоръчва на Кмета на общината  при определяне на 
допълнително възнаграждение  за постигнати резултати  за 2013 година на 
кметовете на кметства с. Северци и с. Коритен да вземе предвид, че не са 
представили  отчетите си  за дейността на кметствата за 2012 година. 
 
 
 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

    
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

                    ОТНОСНО: Информация за нивото на изпълнение на проектите, по 
които работи общината. 

 
 
 

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 11, от тях с  11 гласа  “за”,  “против”   и    
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие 
 
 

         РЕШЕНИЕ           №  5  / 64    
     
  

1. Общинският съвет с. Крушари  приема за сведение информацията за 
нивото на изпълнение на проектите на община Крушари. 

 
 

 
 

                                                                                          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   №  5 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  25.04.2013 г. 
                                          ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

                  ОТНОСНО: Доклад за дейността на читалищата  в изпълнение на 
Програмата  за развитие на читалищната дейност в 
Община Крушари за 2012 година. 

                                                   
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 26а ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за народните читалища и   чл. 27 ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях с  11 
гласа  “за”,  “против”  и  “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

         РЕШЕНИЕ          №  5 / 65 
 

 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема доклада за дейността на 
читалищата  в изпълнение на Програмата  за развитие на читалищната дейност в 
Община Крушари за 2012 година. 
 
 

 
 
 

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

 


