ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на позицията на
Община Крушари и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от
предварително обявения дневен ред в покана на Изпълнителния директор на
„Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД с изх.№ 5074/12.05.2015г.
на представителя на общината в редовното Общо събрание на акционерите,
насрочено на 19.06.2015 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.15 и
чл. 27 ал.3 и ал. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.220 ал.1 и чл. 221 от Търговския закон и Решение № 6/67 от
Протокол № 6 от 30.05.2013 година на Обшински съвет-Крушари, с поименно
гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и
0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 101

1.Общински съвет-Крушари упълномощава представителя на община
Крушари в Общото събрание на МБАЛ-Добрич АД, избран с Решение № 6/67 от
30.05.2013 г. на ОбС-Крушари да представлява Община Крушари в редовното
Общо събрание на акционерите в “МБАЛ- Добрич“ АД град Добрич, което ще се
проведе на 19.06.2015г. година, а при липса на кворум на 06.07.2015г., като изрази
позицията на Община Крушари по предварително обявения дневен ред в писмо на
Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич”
АД с изх.№ 5074/12.05.2015г. и му дава мандат да гласува както следва:
1.1. По т. 1 от предварителния дневния ред, относно: Доклад на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2014 година - проект за Решение:
Общото събрание на Акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2014 година – да гласува „за“.
1.2.По т. 2 от предварителния дневния ред, относно: Одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2014 година, заверен от регистриран одитор –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява
годишния
финансов отчет на дружеството за 2014 година, заверен от регистриран одитор – да
гласува „за”.
1.3.По т.3 от предварителния дневния ред, относно: Приемане на
консолидирания доклад за дейността за 2014 година – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2014
година – да гласува „за”.
1.4.По т.4 от предварителния дневния ред, относно: Приемане на
консолидирания годишен финансов отчет за 2014 година, заверен от регистриран
одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема

консолидирания годишен финансов отчет за 2014 година, заверен от регистриран
одитор – да гласува „за”.
1.5.По т.5 от предварителния дневния ред, относно: Разпределение на
печалбата на дружеството за 2014 година – проект на Решение: Общото събрание
на акционерите взема решение за попълване на фонд „Резервен“ на дружеството с
10 процента от печалбата за 2014 година в размер на 244.13 лева, а с останалата
сума от неразпределената печалба за 2014 година в размер на 2197.20 лева да се
покрие част от непокритата загуба от предходни години – да гласува „за”.
1.6. По т.6 от предварителния дневния ред, относно: Освобождаване от
отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014
година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година
– да гласува „за”.
1.7. По т.7 от предварителния дневния ред, относно: Избор на регистриран
одитор за 2015 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
избира и назначава предложение от Съвета на директорите регистриран одитор за
2015 година – да гласува „за”.
1.8. По т.8 от предварителния дневния ред, относно: Промяна в състава на
Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите – да гласува
„за”.
1.9. По т.9 от предварителния дневния ред, относно: Определяне на
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния
месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 година за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които
не е възложена управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в
случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен
акт – да гласува „за”.
1.10. По т.10 от предварителния дневния ред, относно: Промяна в капитала на
дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава
капитала на дружеството от 8 093 000 лв. /809 300 броя поименни акции/ на
8 253 000 лв. /825 300 броя поименни акции/ с размера на получените през 2014
година от държавата средства за капиталови разходи в размер на 160 000 лева
чрез записване на нови 16 000 бр. поименни акции на държавата с номинална
стойност 10 лв.– да гласува „за”.
1.11. По т.11 от предварителния дневния ред, относно: Изменение на Устава
на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема
предложените изменения в Устава на дружеството, както следва:
В чл. 7 ал. 1 от Устава думите „8 093 000/осем милиона и деветдесет и три
хиляди/“ се заменят с думите „8 253 000 /осем милиона двеста петдесет и три
хиляди/“, като текста придобива следното съдържание:
„Чл.7(1). Размерът на капитала на дружеството е 8 253 000 /осем милиона
двеста петдесет и три хиляди/“ лева.
В чл. 7 ал. 2 от Устава думите „809 300/осемстотин и девет хиляди и триста/“
се заменят с думите „825 300 /осемстотин двадесет и пет хиляди и триста/“, като
текста придобива следното съдържание:
„Чл.7(2). Капиталът се разпределя в 825 300 /осемстотин двадесет и пет
хиляди и триста/“ поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 10
/десет/ лева.

В чл. 7 ал. 5 придобива следното съдържание:
Чл.7(5). Капиталът се разпределя, както следва:
За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 63.91
/шестдесет и три цяло и деветдесет и една стотни/ на сто от капитала,
представляващи 527 478 /петстотин двадесет и седем хиляди четиристотин
седемдесет и осем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10
/десет/ лева;
За община Балчик – 3.53 /три цяло и петдесет и три стотни/ на сто от
капитала или 29 159 / двадесет и девет хиляди сто петдесет и девет/ броя поименни
акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;
За община Ген. Тошево – 3.41 /три цяло и четиридесет и една стотни/ на сто
от капитала или 28 111 /двадесет и осем хиляди сто и единадесет/ броя поименни
акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;
За община Добричка – 4.71 /четири цяло и седемдесет и една стотни/ на сто
от капитала или 38 884 /тридесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и четири/
броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;
За община Каварна – 2.84 / две цяло и осемдесет и четири стотни/ на сто от
капитала или 23 439 /двадесет и три хиляди четиристотин тридесет и девет/ броя
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;
За община Крушари – 1.09 /едно цяло и девет стотни/ на сто от капитала или
9005 /девет хиляди и пет/ броя поименни акции, всяка от които с номинална
стойност 10 /десет/ лева;
За община Тервел – 3.43 /три цяло и четиридесет и три стотни/на сто от
капитала или 28 289 /двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет/ броя
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;
За община град Добрич – 15.99 /петнадесет цяло и деветдесет и девет
стотни/ на сто от капитала или 131 972 /сто тридесет и една хиляди деветстотин
седемдесет и две/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10
/десет/ лева;
За община Шабла -1.09 /едно цяло и девет стотни/ на сто от капитала или 8
963 /осем хиляди деветстотин шестдесет и три / броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 /десет/ лева – да гласува „за”.
2. При невъзможност на представителя на община Крушари да участва в
Общото събрание на акционерите на МБАЛ-Добрич АД, Общински съвет при
община Крушари дава съгласие Желка Стойкова Великова – заместник-кмет на
община Крушари да представлява Община Крушари в редовното Общо събрание
на акционерите в “МБАЛ- Добрич“ АД град Добрич, което ще се проведе на
19.06.2015г. година, а при липса на кворум на 06.07.2015г., като изрази позицията на
Община Крушари по предварително обявения дневен ред в писмо на
Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич”
АД с изх.№ 5074/12.05.2015г. с дадения по-горе мандат.
3. Възлага на Кмета последващите законови действия.
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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно отдаване под наем на част от
административната сграда на община Крушари-публична
общинска собственост, находяща се в поземлен имот с
индентификатор 40097.501.640 по кадастралната карта 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.7 Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1 от
Наредба №8 и заявление с вх.№ОС-12-3632 от 20.05.2015г. от „Инвестбанк” АД, клон
Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували 12 , от тях с 12 гласа “за”, 0
“против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 102

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване на част от административната сграда на община
Крушари с идентификатор 40097.501.640.1 по кадастралната карта на с.Крушарипублична общинска собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор
40097.501.640 по кадастралната карта на с.Крушари, представляваща стая №109 с
площ от 20,00 кв.м. за банков офис за срок от 10 (десет) години.
2. Общинският съвет определя начална месечна наемна цена от 120,00 лв.
(20,00 кв.м. х 6,00 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. 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно избиране на общински съветник,
който да председателства заседанието на Общинския съвет
с. Крушари на 25 юни 2015 година
.
След направените изказвания и предложения на основание чл.24 ал.4 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12 , от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 103

1. Общинският съвет с. Крушари избира Боян Петров Петров – общински
съветник да председателства заседанието на Общинския съвет на 25 юни 2015
година и подписва всички документи на Общинския съвет.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно пожарната безопасност на територията на
община Крушари, статистика и анализ на възникналите
произшествия.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.23 и
чл. 27 ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 104

1.Общинският съвет с. Крушари приема информацията относно пожарната
безопасност на територията на община Крушари, статистика и анализ на
възникналите произшествия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на подробен устройствен
план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за отреждане на имот с
предназначение „отводнителен канал“ в землището на с.
Северняк.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 105

1. Общинският съвет одобрява проект за подробен устройствен планпарцеларен план за отреждане на имот с предназначение „отводнителен канал“ в
землището на с. Северняк, община Крушари.
2. Общинският съвет
действия.

възлага на кмета на общината последващи по ЗУТ

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за изменение на
подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I, УПИ II, УПИ III,
УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 10 и частта от имоти с планоснимачни номера
77 и 67 между границата по КВС и селищната граница на с. Северняк, община
Крушари.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 106

1. Общинският съвет
одобрява
проект за изменение на подробен
устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ
V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 10 и частта от имоти с планоснимачни номера 77 и 67
между границата по КВС и селищната граница на с. Северняк, община Крушари.
2.Общинският съвет
действия.

възлага на кмета на общината последващи по ЗУТ

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№022065 в землището на с. Добрин за промяна на
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за
„ветрогенератор”.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 107

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №022065 в
землището на с. Добрин, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 10 000 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна монтажна площадка
1473 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м,
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ
20÷40%.
2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№008023 в землището на с. Коритен за промяна на
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за
„ветрогенератор”.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 108

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №008023 в
землището на с. Коритен, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 26 349 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна монтажна площадка
1472 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м,
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ
20÷40%.
2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за
ПИ №009041 в землището на с. Коритен за промяна на
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за
„ветрогенератор”.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 109

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №009041 в
землището на с. Коритен, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 427 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 452 м² и площ за временна монтажна площадка
1853 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м,
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ
20÷40%.
2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за
ПИ №012005 в землището на с. Коритен за промяна на
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за
„ветрогенератор”.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 110

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012005 в
землището на с. Коритен, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 17 005 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 369 м² и площ за временна монтажна площадка
1473 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м,
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ
20÷40%.
2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№003013 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за
„ветрогенератор”.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 111

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №003013 в
землището на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари за промяна на
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ
25 003 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 412 м² и площ за временна
монтажна площадка 3041 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и
озеленена площ 20÷40%.
2.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№009031 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за
„ветрогенератор”.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 112

1. Постоянната комисия предлага на Общинския съвет с. Крушари да одобри
проект за ПУП-ПЗ за ПИ №009031 в землището на с. Поручик Кърджиево, Община
Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за
“ветрогенератор” с площ 31 879 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 1739
м² и площ за временна монтажна площадка 1473 м²; технически параметри на
ветрогенератора - височина на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт
1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 20÷40%.
2.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№014027 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за
„ветрогенератор”.
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.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, общ брой гласували
12, от тях с 10 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 113

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №014027 в
землището на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари за промяна на
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ
15 175 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 367 м² и площ за временна
монтажна площадка 1558 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и
озеленена площ 20÷40%.
2.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно проведените мероприятия за хигиенизиране и
поддържане чистотата на населените места в община 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 12, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 114

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията относно
проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените
места в община Крушари.

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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.05.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно изпълнение на Общинския план за
развитие на социалните услуги на община Крушари за 2014
година и приемане на Годишен план за социалните услуги за 2015
година.
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.
36б ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общ брой
гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против”
и 0
“въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 7 / 115

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Годишния
план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в община Крушари за 2014 година.
2. Общинският съвет с. Крушари приема Годишния план за действие за 2015
година за реализиране на Общинската стратегия за социални услуги 2011-2015
година.

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

