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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   № 12/ 26.10.2017 г. 
 

ОТНОСНО: 1. Докладна записка относно приемане Наредба за  изменение и 
допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. 

 

                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.23  и 
ал.2 и  чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.77 от АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.6 и 7 от ЗМДТ, с 
поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 
“въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

               РЕШЕНИЕ      №  12 / 125 
 

І. Общинският съвет с.Крушари на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.77 от АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.6 и 7 от ЗМДТ приема  Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, както следва: 

§1. В чл.41 се правят следните изменения: 
Точка 1 се отменя. 
§2. Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й. 

 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Назмие Исмаил Люман                   - 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: 2. Докладна записка относно приемане Наредба за  изменение и 
допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. 

 

                                                     Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
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След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 
и чл. 27 ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
чл.77 от АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА във връзка с чл. 47в от ППЗСПЗЗ, с поименно 
гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали 
се”, Общинският съвет прие 

 

             РЕШЕНИЕ       №  12 / 126 
 

I. Общинският съвет с.Крушари на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.77 от АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.47в от ППЗСПЗЗ, Общински съвет-
Крушари  приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8  за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на 
територията на община Крушари, както следва: 

§1 В чл.103 т.6 се отменя. 
§2. Член 110 ал.2 се изменя така: 
(2)Право на участие в търга или конкурса имат кандидатите, които: 
1. нямат парични задължения към общината; 
2. нямат прекратени договори за ползване на земи от общинския поземлен 

фонд поради неиздължаване на паричните задължения по тях; 
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в 

несъстоятелност; 
4. не се намират в ликвидация; 
5. нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не 

отговаря на изискването по т.1 и 2; 
§3. Създава се нова алинея 3 със следния текст: 
„(3) Информацията по  т.1 и 2 се събира служебно от общинската 

администрация след подадено искане от кандидата в деловодството, обстоятелствата 
по т.3 и 4  се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а тези по т.5 
- с декларация.“ 

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

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Назмие Исмаил Люман                   - 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. Докладна записка относно  приемане на Междинна оценка за 
изпълнение на Общинския план за развитие на община Крушари 
2014-2020 година. 

 

                         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.12 и            
чл. 27 ал.3   от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42 
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, общ брой 
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гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският 
съвет прие 

 

                                                          РЕШЕНИЕ      №  12 / 127 
 

1. Общинският съвет с.Крушари   приема  Междинна оценка за изпълнение на 
Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година. 

 

2. Общинският съвет  задължава  Кмета на общината да се изготви Програма за 
изпълнение на Общинския план за развитие на Община Крушари 2014-2020 година. 
 

ОТНОСНО: 4. Докладна записка относно Заповед № РД-14-135 от 06.06.2017 
година на Министъра на образованието на науката. 

 

                           Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

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 
във връзка със Заповед РД-14-135 от 06.06.2017 година на Министъра на 
образованието и науката, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13  
гласа  “за”,  0 “против”  и  0  “въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  12  / 128 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  упълномощава  за полагане на първи подпис 
Добри Стоянов Стефанов – кмет на общината и Петкана Тончева Денева – 
гл.счетоводител за втори подпис за всички видове плащания до 31.12.2017 година във 
връзка със закриване на Основно училище“Васил Левски“ с.Телериг. 

 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Назмие Исмаил Люман                   - 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 отмяна на решение  № 9/89 от 27.07.2017 
година на Общински съвет 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 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 13, от тях с 10  гласа  “за”,  1 “против”  и  2  “въздържали се”,  Общинският 
съвет прие 
          РЕШЕНИЕ           №  12  / 129 
 

1.Общинският съвет с.Крушари  отменя  Решение № 9/89 от 27.07.2017 година 
на Общински съвет с. Крушари. 
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Поименно гласуване 
 

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

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

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 6. Предложение относно допълнение на Програмата  за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година. 

 

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

          РЕШЕНИЕ           №  12  / 130 
 

І. Общинският съвет с.Крушари  приема следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

1.В точка 3 се добавят точките, както следва: 

№ 
по 
ред 

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

258 Урегулиран поземлен имот XVIII, 
отреден „За комбинат, фурна и 
баня” в кв.14 по плана на с.Загорци 

2410/ 
18.09.2017г. 

Кв.14 
УПИ XVIII 

1780 
м2 

3545,80 
лв. 

259 Поземлен имот с начин на трайно 
ползване – пустееща 
необработваема земя , III категория 
по КВС на с.Лозенец 

2411/ 
10.10.2017г. 

№053003 1,746 
дка 

18,10 
лв. 

ІІ. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Назмие Исмаил Люман                   - за 
6. Мудин Кадир Кадир                         - за 
7. Юзджан Мюмюн Мустафа              - за  
8. Васко Балчев Балчев                      - за 
9. Петранка Янкова Кръстева            - за 
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                               10. Айлян Йосифова Енчева                - за 
                               11. Радослав Добрев Йорданов          - за 
                               12. Иван Митев Иванов                        - за 

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 7. Докладна записка относно продажба на поземлен имот  № 053003 
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 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, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” 
и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  12  / 131 
 

1. Общинският съвет с.Крушари  дава  съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №053003 с площ 1,746 дка с начин 
на трайно ползване – пустееща необработваема земя, III категория по КВС на 
с.Лозенец, актуван с акт за частна общинска собственост №2411/10.10.2017г. 

2. Общинският съвет с.Крушари  приема пазарната оценка на имота от 2619,00 
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  2700,00 лв.  

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

Поименно гласуване 
 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Назмие Исмаил Люман                   - 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: 8. Докладна записка относно продажба на УПИ  XVIII, отреден за „ 
Комбинат, фурна и баня“  в  кв.14 по плана на с. Загорци. 

 

                          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 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, с поименно гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 10  гласа  “за”, 2 “против” 
и  1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 
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          РЕШЕНИЕ           №  12  / 132 
 

1. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот XVIII, отреден „За 
комбинат, фурна и баня” с площ 1780 кв.м. в кв.14 по плана на с.Загорци, актуван с акт 
за частна общинска собственост №2410/18.09.2017г. 

2. Общинският съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 5340,00 
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  5500,00 лв.  

 

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

Поименно гласуване 
 

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

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

                    13. Добрин Атанасов Иванов               - за 
 

ОТНОСНО: 9. Предложение относно отдаване под наем на част от Училище           
с.Крушари, представляващи 25.00 кв.м. от сграда с индентификатор 
40097.501.389.2 по кадастралната карта 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
 чл.14 ал.7  от Закона за общинската собственост и  чл.17 ал.1  от  Наредба № 8 на 
ОбС и заявление с вх.№ №С-09-4734 от Фикри Фикретов Салиев, с поименно 
гласуване, общ брой гласували  13, от тях с 13  гласа  “за”, 0 “против” и  0 “въздържали 
се”, Общинският съвет прие 
 

          РЕШЕНИЕ           №  12  / 133 
 

1. Общинският съвет с.Крушари  дава съгласие за отдаване под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване на 25,00 м2, представляващи част от сградата на 
Училище с.Крушари с идентификатор 40097.501.389.2 по кадастралната карта на 
с.Крушари-публична общинска собственост, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 40097.501.389 по кадастралната карта на с.Крушари за продажба на 
закуски за срок от 5 (пет) години. 

2. Общинският  съвет  определя  начална тръжна месечна наемна цена от 50,00 
лв. (25,00 кв.м. х 2,00 лв./кв.м. от тарифата за определяне на начален размер на 
месечен наем за 1 кв.м. площ при предоставяне на помещения и терени-общинска 
собственост). 

3. Общинския съвет  възлага на кмета на Община Крушари да организира и 
проведе търга и сключи договор със спечелилия кандидат. 
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Поименно гласуване 

 

1. Илхан Юсеин Мюстеджеб              - за 
2. Нурхаят Нюфел Изет                      - за 
3. Метин Адем Ибрям                         - за 
4. Нуртен Февзитова Мехмедова       - за 
5. Назмие Исмаил Люман                   - 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:  10. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя 
на Общинския съвет за третото тримесечие на 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           №  12  / 134 
 

1. Общинският съвет с.Крушари   приема отчета за извършените разходи за 
командировки от председателя на Общинския съвет за третото тримесечие на 2017 
година 
 

ОТНОСНО: 11. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които 
работи общината. 

 

           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           №  12  / 135 
 

1.Общинският съвет с. Крушари   приема за сведение информацията за нивото 
на изпълнение на проектите, по които работи общината. 
 

ОТНОСНО: 12. Информация за извършената подготовка на общината за работа 
при усложнена  зимна обстановка,  сезон 2017/2018 година. 

 

 

           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 
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          РЕШЕНИЕ           №  12  / 136 
 

1.Общинският съвет с.Крушари  приема информацията за извършената 
подготовка на общината за работа при усложнена  зимна обстановка,  сезон 2017/2018 
година. 
 
 

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


