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                         О     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ                  

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

 
 
 

 
                                          С П Р А В К А 
 
с решения от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари по  
 

                                   ПРОТОКОЛ   № 5/ 27.04.2017 г. 
 

ОТНОСНО: 1. Докладна записка относно  приемане  на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането 

и опазването на общинската собственост и околната среда на Община Крушари.  

Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1  т. 23, 
ал.2  и   чл. 27  ал.3 от ЗМСМА, чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чл. 11 
ал.3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 178е от Закона за движение по 
пътищата, общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа  “за”,  0 “против”  и   0 “въздържали 
се”, Общинският съвет  прие 
 

                    РЕШЕНИЕ           №  5 / 46 
 

1.Общински  съвет с. Крушари  приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на 
общинската собственост и околната среда на Община Крушари,  както следва: 

            §1. В чл. 46 се правят следните изменения: 

    В ал.2 думите  „от 50 до 5 000“ се заменят с „от 50 до 200“. 

            §2. Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й. 
 

ОТНОСНО: 2. Предложение относно  промяна на начина на трайно ползване на 
поземлен имот № 005039 по КВС на с. Лозенец. 
Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.8  и       
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделски 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           №  5 / 47 
 

1. Общинският съвет с.Крушари  дава  предварително съгласие за промяна 
начина на трайно ползване (НТП) от „полски път” в „нива” на поземлен имот, както 
следва: 

- Поземлен имот № 005039 с площ от 0,220 дка по картата на възстановена 
собственост (КВС) на с.Лозенец, IV категория. 
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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 с.Крушари   дава съгласие за промяна предназначението 
на поземлен имот № 005039 по картата на възстановена собственост (КВС) на 
с.Лозенец от публична в частна общинска собственост, след промяна на начина на 
трайно ползване на имота. 

 

Поименно гласуване 
   

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Назмие Исмаил Люман                   - за 
5. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
8. Васко Балчев Балчев                      - за 
9. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                               10. Айлян Йосифова Енчева               - за 
                               11. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               12. Иван Митев Иванов                        - за  

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

 
ОТНОСНО: 3. Предложение относно даване на съгласие за учредяване на  
безвъзмездно право на прокарване  на опитична мрежа за пренос на данни  с 
изграждане на собствено стълбова мрежа на „БЕРГОН ИНТЕРНЕТ“ ЕООД  на 
територията на   с. Крушари. 
Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и чл. 
27 ал.4 и ал. 5  от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.192 ал.3  
и ал.5 и чл.193 ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията, чл.287 ал.4 от 
Закона за електронните съобщения и заявление с вх.№РД-17-1321 от 17.03.2017г. от 
„БЕРГОН ИНТЕРНЕТ” ЕООД, с поименно гласуване,  общ брой гласували  13, от тях с 
13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 

                  РЕШЕНИЕ           №  5 / 48 
 

1. Общинският  съвет с. Крушари   дава съгласие  за  учредяване безвъзмездно 
право на прокарване на оптична мрежа за пренос на данни с изграждане на собствена 
стълбова мрежа на „БЕРГОН ИНТЕРНЕТ” ЕООД на територията на с.Крушари по 
улици „Девети септември”, „Георги Димитров”, „Димитър Ганев”, „Димитър Дончев”, 
„Дочо Михайлов” и „Възраждане”- публична общинска собственост с дължина на 
трасето 1654 метра, съгласно одобрен ИП. 

2. Общинският съвет  възлага на кмета на община Крушари последващите, 
съгласно закона действия. 
 

Поименно гласуване 
   

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Назмие Исмаил Люман                   - за 
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5. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
8. Васко Балчев Балчев                      - за 
9. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                               10. Айлян Йосифова Енчева               - за 
                               11. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               12. Иван Митев Иванов                        - за  

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 4.Предложение относно удължаване срока на договор за 
безвъзмездно право на ползване  върху общински недвижим имот-земеделска 
земя № ОС-09-865 от 02.05.2012 година. 
Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание  на основание чл.21, 
ал.1, т.8  и чл. 27 ал.4 и ал. 5 от Закона за месното самоуправление и местната 
администрация, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.68, ал.1, 
т.1 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост на ОбС и във връзка с §6 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за народните читалища и  подадено искане с вх.№ОС-12-
1808/18.04.2017г. от Бехра Риза Мехмед-председател на читалищното настоятелство 
на НЧ „Христо Ботев-1940” с.Коритен, с поименно гласуване , общ брой гласували 13, 
от тях с 13 гласа  “за”,  0 “против”   и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ           №  5  / 49 
 

1. Общинският  съвет с. Крушари  не   дава съгласие да се удължи срока на 
договор за безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот-
земеделска земя №ОС-09-865 от 02.05.2012г. върху 50,023 дка земеделска земя от 
ОПФ, представляваща поземлен имот №005011 с площ 9,309 дка с начин на трайно 
ползване-нива, IV категория, актуван с АОС №273/01.04.2003г. и поземлен имот 
№006011 с площ 40,714 дка с начин на трайно ползване-нива, IV категория, актуван с 
АОС №274/01.04.2003г. с 5 (пет) години, считано от 01.10.2017г. 
 

Поименно гласуване 
   

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Назмие Исмаил Люман                   - за 
5. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
8. Васко Балчев Балчев                      - за 
9. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                               10. Айлян Йосифова Енчева               - за 
                               11. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               12. Иван Митев Иванов                        - за  

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО:   5. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от 
Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2017/2018 
година. 
Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
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След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.8  и       
чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.75 ал.1 и чл.79 ал.1 от Наредба №8, с поименно 
гласуване , общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали 
се”,  Общинският съвет прие 

 

                                                РЕШЕНИЕ           №  5 / 50 
 

1. Общинският  съвет с. Крушари   дава съгласие  да  се отдадат  под наем чрез 
публичен търг с тайнно наддаване земеделски земи от Общинския поземлен фонд за 
стопанската 2017/2018 година, съгласно Приложение № 1 за срок от 5/пет/ години. 

 

2.  Общинският съвет  възлага на Кмета на Община Крушари да организира и 
проведе търга и сключи договори със спечелилите кандидати. 
 

Поименно гласуване 
   

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Назмие Исмаил Люман                   - за 
5. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
8. Васко Балчев Балчев                      - за 
9. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                               10. Айлян Йосифова Енчева               - за 
                               11. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               12. Иван Митев Иванов                        - за  

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

 

ОТНОСНО: 6. Докладна записка относно  предоставяне на дизелово гориво  на  
Полицейски  участък   с.  Крушари. 
Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т. 6  
 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,с поименно гласуване,  общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа „за”,  
0 „против”  и  0  „въздържали се”, Общинският съвет прие  
 

    РЕШЕНИЕ           №  5 / 51 
 

1. Общинският  съвет с. Крушари  дава  съгласие да бъде осигурено 
финансиране  със собствени средства по бюджета на общината  за 2017 година  от 
дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ на Полицейски участък             
с. Крушари  60 литра дизелово гориво на месец за периода от 01.05.2017 до 31.12.2017 
година за лек автомобил Ситроен „Евазион“ с рег.      № Тх 04 22 ХК, предоставен за 
безвъзмездно право на ползване с Решение № 12/134 от 30.09.2014 година на 
Общински съвет Крушари, за изпълнение на основните задачи и дейности  на 
служителите от Полицейски участък Крушари. 

 

Поименно гласуване 
   

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Назмие Исмаил Люман                   - за 
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5. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
8. Васко Балчев Балчев                      - за 
9. Петранка Янкова Кръстева            - за 

                               10. Айлян Йосифова Енчева               - за 
                               11. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               12. Иван Митев Иванов                        - за  

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 7. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя 
на Общинския съвет за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 година. 
Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 

 

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 13, от тях с  13  
гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, Общинският съвет прие  
 

    РЕШЕНИЕ           №  5 / 52 
 

1. Общинският  съвет с. Крушари  приема отчета за разходваните средства за 
командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2017 до 
31.03.2017 година. 
 

ОТНОСНО: 8. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на  
община Крушари  за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 година. 
Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината 
 

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 13, от тях с  13  
гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, Общинският съвет прие  
 

    РЕШЕНИЕ           №  5 / 53 
 

1. Общинският  съвет с. Крушари  приема отчета за разходваните средства за 
командировки от Кмета на общината  за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 година. 
 

ОТНОСНО: 9. Информация относно нивото на изпълнение на проектите, по които 
работи община Крушари.  
Докладва: Д.Стефанов-кмет на 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 13, от тях с  13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, 
Общинският съвет прие  
    РЕШЕНИЕ           №  5 / 54 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  приема  за сведение информация относно 
нивото на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари. 
 

ОТНОСНО: 10. Докладна записка относно отчет за работата на общината  и за 
разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане  на 
общинската пътна мрежа и улицииите на населените места. 

Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината 
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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           №  5 / 55 
 

1. Общински съвет с. Крушари  приема отчета за работата на общината  и за 
разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане  на общинската 
пътна мрежа и улиците на населените места. 
 

ОТНОСНО: 11. Доклад относно приемане на отчет за проведените дейности по 
Програмата  за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Крушари.  
Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21, ал.1, т.24  и               
чл. 27 ал.3  от Закона за местното самоуправление  и местната администрация и във 
връзка с чл. 40 ал. 2 от Закона за защита на животните, общ брой гласували 13, от тях с  
13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”, Общинският съвет прие  

 

    РЕШЕНИЕ           №  5 / 56 
 

1.  Общински съвет с. Крушари  приема отчета за проведените дейности по 
Програмата  за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Крушари.  
 

ОТНОСНО: 12. Доклад относно дейността на читалищата  в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2016 
година. 
Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината 
 

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 13, от тях с  13  гласа „за”,  0 „против”  и  0  
„въздържали се”, Общинският съвет прие  

 

    РЕШЕНИЕ           №  5 / 57 
 

1. Общински  съвет с. Крушари  приема доклада за дейността на читалищата в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 
2016 г. 

 
 
 

 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:   /П/ 
Председател на Общински съвет Крушари  
  
 
Изготвил:  /П/ 
ГИНКА РУСЕВА:    
Мл.експерт ОбС 
 
 


