
 

                                   
                         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   № 3/ 30.03.2017 г. 
 

ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане  на годишен доклад за 
наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община 
Крушари 2014-2020г. -период на отчитане  2016 година. 
Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 24 ал. 1 т. 4 от 
Закона за регионалното развитие  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           №  3 / 33 
 

1. Общински съвет с. Крушари одобрява годишния доклад за наблюдение на  
изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година с 
период на отчитане  2016 г. 
 

ОТНОСНО: 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 и във връзка с чл.6 ал.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  
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І. Общински съвет с.Крушари  приема следното допълнение в Програмата за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: 

 

1.В точка 3 се добавя точка 7: 

№ 
по 
ред 

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

7 1.Масивна сграда 
72693.600.72.1 със ЗП 
183 кв.м., бр.етажи-
1,строена през 1980 

2325/16.03.2017г. Ид.№72693.600.72 3363 
кв.м. 

26519,00лв. 

     



г.(кухненски блок). 
2.Масивна сграда 
72693.600.72.2 със ЗП 
154 кв.м., бр.етажи-1, 
строена през 
1980г.(столова). 
3.Сграда със 
сглобяема 
конструкция 
72693.600.72.3 със ЗП 
156 кв.м., бр.етажи-
1,строена през 1977 
г.(спална барака №1). 
4.Сграда със 
сглобяема 
конструкция 
72693.600.72.4 със ЗП 
142 кв.м., бр.етажи-
1,строена през 1977 
г.(спална барака №2). 
5.Дворно място от 
3363 кв.м., 
представляващо 
застроена и 
незастроена площ. 

 
ІІ. Общинският съвет 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. 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: Докладна записка относно продажба на Детски лагер с. Топола, общ. 
Каварна, обл. Добрич. 
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, 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 
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1. Общински  съвет с. Крушари  дава съгласие  да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 72693.600.72 по 
кадастралната карта на с.Топола, м.Иканталъка, КК „Карвуна” и построените в него 
сгради, както следва: масивна сграда 72693.600.72.1 със ЗП 183 кв.м., бр.етажи-
1,строена през 1980 г.(кухненски блок), масивна сграда 72693.600.72.2 със ЗП 154 
кв.м., бр.етажи-1, строена през 1980г.(столова), сграда със сглобяема конструкция 
72693.600.72.3 със ЗП 156 кв.м., бр.етажи-1,строена през 1977 г.(спална барака №1), 
сграда със сглобяема конструкция 72693.600.72.4 със ЗП 142 кв.м., бр.етажи-1,строена 
през 1977 г.(спална барака №2), актувани с акт за частна общинска собственост №2325 
от 16.03.2017г. 
 

2. Общински съвет с.Крушари  приема  пазарната оценка на имота от 377 000,00 
лв. /триста седемдесет и седем хиляди лева/, 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  380 000,00 лв./триста и осемдесет хиляди лева/.  

 

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. 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: Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на 
движението по пътищата  в Община Крушари през 2016 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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1. Общински съвет с. Крушари  приема информацията  за работата на 
Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата  в Община Крушари 
през 2016 година. 



 
ОТНОСНО: Информация за работата на Местната комисия за обществен ред и 
сигурност за 2016 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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1. Общински  съвет с. Крушари   приема информацията  за работата на Местната 
комисия за обществен ред и сигурност за 2016 година. 
 

ОТНОСНО:Информация относно противодействието на престъпността и 
опазване на обществения ред в община Крушари. 
 Докладва: В.Митев-началник на УП-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 
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1. Общински  съвет с. Крушари  приема информацията относно 
противодействието на престъпността и опазване на обществения ред в община 
Крушари. 

 
ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да 
кандидатства пред фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и 
социалната политика с проект „Достоен живот за възрастните хора и хората с 
увреждания от 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 
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1. Общински  съвет с. Крушари  дава съгласие община Крушари да кандидатства 
с проект пред Фонд „Социална закрила” към МТСП с проект „Достоен живот за 
възрастните хора и хората с увреждания от община Крушари”. 

   2. Общински съвет с. Крушари  определя собствено финансово участие в проект 
„Достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания от община Крушари” в 
размер на 12% от стойността на проекта. 

 

ОТНОСНО:  Предложение относно даване на съгласие 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. 

Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината 
 
 

 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 10   гласа  “за”,  1  “против”   и  2   “въздържали се”, Общинският съвет прие 
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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  възлага  на Кмета последващи по ЗУТ действия.  
 
 

ОТНОСНО:  Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за 
записване , отписване и приемане на деца в общинските детски градини  на 
територията на община Крушари. 
Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 2  и                 
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59, 
ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.7, ал.1 от Наредба № 
5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование,  общ брой гласували 13, от тях с 13   
гласа  “за”,  0 “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
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1. Общински  съвет с. Крушари  приема  Наредба за условията и реда за 
записване, отписване и приемане на деца в общинските детски градини на територията 
на община Крушари. 
 

ОТНОСНО:  Предложение относно приемане на Наредба за водене на регистър на 
общинските детски градини  на територията на община Крушари. 

Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината 
 

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. 346 ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, общ брой 
гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против”   и   0 “въздържали се” , Общинският 
съвет прие            
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1. Общински съвет с. Крушари   приема Наредба за водене на регистър на 
общинските детски градини на територията на община Крушари. 
 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на  Футболния клуб през 2016 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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1.Общински съвет с. Крушари   приема  отчета за дейността на  Футболния клуб 
през 2016 година. 
 
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:   /П/ 
Председател на Общински съвет Крушари 
 
 
 
Изготвил: 
 

ГИНКА РУСЕВА:   /П/ 
Мл.експерт ОбС 
 
 


