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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно одобряване на бюджетната
прогноза на община Крушари за 2016-2018 година на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.6 и т.
23 и ал.2 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, с поименно
гласуване, общ брой гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и
0“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 29

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява бюджетна прогноза на община
Крушари за периода 2016-2018 година на постъпленията от местни приходи и на
разходите от местни дейности по показатели от единната бюджетна
класификация,съгласно приложение 8 ”Бюджетна прогноза за периода 2016-2018
година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности”.

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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне месечно възнаграждение на
кмета на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.5 и
чл.27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 30

1. Общинският съвет с. Крушари определя месечно възнаграждение на Кмета
на община Крушари в размер на 1 650.00 /хиляда шестотин и петдесет/ лева,
считано от 01.04.2015 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на месечните трудови
възнаграждения на кметовете на кметства.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.5 и
чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ
брой гласували 11 , от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 31

1. Общинският съвет с. Крушари определя основни месечни работни заплати
на кметовете на кметства, считано от 1 април 2015 година, както следва :
Име,презиме,фамилия

Длъжностни наименования

Сезгин Аптиш Ибрям
Семра Ибрямова Халил
Сейфула Мехмедалин Сейфула
Мюзекяр Салим Ахмед
Исмаил Османов Османов
Пеньо Маринов Пенев
Петър Колев Генов

Кмет на к-во Бистрец
Кмет на к-во Ефр.Бакалово
Кмет на к-во Коритен
Кмет на к-во Лозенец
Кмет на к-во Полк.Дяково
Кмет на к-во Северци
Кмет на к-во Телериг

Предложение за
основни месечни
заплати
525
560
560
560
570
525
550

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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:

Доклад относно приемане на нова Наредба №7 за
стопанисване, управление и предоставяне за ползване на
общински пасища и мери на територията на община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и
ал.2 и чл. 27 ал.4 и ал. 5 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 37и-чл.37п от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, общ брой гласували 11,
от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 32

1. Общинският съвет с. Крушари приема нова Наредба № 7 за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията
на 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне на земеделски земи от
Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през
стопанската 2015/2016 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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 33

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 2015/2016 година, съгласно Приложение № 1 за срок от 5 /пет/ години.
2. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се отдадат под наем без
търг маломерни земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската
2015/2016 година, съгласно Приложение № 2 за срок от /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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху земеделска земя от ОПФ, представляваща
имот № 040001 по КВС на с. Загорци на НЧ „Йордан Драгнев1894“ с. Крушари с председател Пепа Великова Петкова.
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. 39 ал.5 от Закона за общинската собственост, чл. 68 ал.1 т.1 от Наредба №8 на
ОбС, § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните
читалища и заявление с вх. № ОС-12-1062 от 05.02.2015 г. от ЧН на НЧ „Йордан
Драгнев-1894г.“ с. Крушари, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с
10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 34

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на ползване върху земеделска земя, представляваща имот №040001 с площ
от 49,998дка. по KВС на с.Загорци, IV категория, с начин на трайно ползване - нива,
актувана с АОС №257 от 03.01.2003г. на Народно читалище „Йордан Драгнев - 1894“
с.Крушари с председател Пепа Великова Петрова за срок от 5 /пет/ години за
отдаване под наем или аренда на земята и осъществяване дейността на
читалището.
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да сключи
договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с Пепа Великова
Петрова - председател на читалищно настоятелство при НЧ „Йордан Драгнев - 1894“
с.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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.03.2015 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно състоянието на обществения ред и
борбата с престъпността на територията на участък
„Полиция“-Крушари за 2014 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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 35

1. Общинският съвет с. Крушари
приема информацията относно
състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на
участък „Полиция“-Крушари за 2014 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчети за дейността на кметовете на кметства и кметските
наместници за 2014 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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 36

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчетите за дейността на кметовете
на кметства и кметските наместници за 2014 година да се разгледат на следващото
заседанието 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Краткосрочната и Дългосрочната
програма за използване
на енергия от възобновяеми
източници и биогорива за 2014 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 във
връзка с чл.10 ал.3 т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и
биогорива, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 37

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Краткосрочната
и Дългосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и
биогорива за 2014 година да се разгледа на следващото заседание 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на
дейностите по отпадъците в община Крушари за 2014 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 във
връзка с чл.52 ал.8 от Закона за управление на отпадъците, общ брой гласували
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 38

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата
за управление на дейностите по отпадъците в община Крушари за 2014 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 012008 в землището на с. Александрия за промяна
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
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 39

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012008 в
землището на с. Александрия, Община Крушари за промяна на предназначението
му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 30 002 кв.м.; площ
на фундамента 484 м²; площ за път 387 м² и площ за временна монтажна площадка
1510 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%.
1.

Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 022047 в землището на с. Александрия за промяна 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
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 40

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №022047 в
землището на с. Александрия, Община Крушари за промяна на предназначението
му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 22 377 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 021051 в землището на с. Александрия за промяна
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
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ
№ 4 / 41
1. Общинския съвет одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №021051 в землището

на с.Александрия, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 14 751 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 1036 м² и площ за временна монтажна площадка
1555 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. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 040100 в землището на с.Загорци за промяна
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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 42

1. Общинският съвет одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №040100 в землището

на с. Загорци, Община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски
имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 241 кв.м.; площ на фундамента 484
м²; площ за път 368 м² и площ за временна монтажна площадка 2935 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. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№040102
в
землището
на
с.Загорци
за
промяна
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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 43

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №040102 в
землището на с.Загорци, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 241 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна монтажна площадка
2935 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№060111
в
землището
на
с.Загорци
за
промяна
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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 44

одобрява проект за ПУП-ПЗ за
ПИ №060111 в
землището на с. Загорци, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 241 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна монтажна площадка
2922 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 012063 в землището на с. Земенци за промяна 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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 45

одобрява проект за ПУП-ПЗ за
ПИ №012063 в
землището на с. Земенци, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 7 007 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 375 м² и площ за временна монтажна площадка
3175 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№
014116
в
землището
на
с.Земенци
за
промяна
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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ
№ 4 / 46
одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №014116 в
землището на
с. Земенци, Община Крушари за промяна на предназначението
му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 000 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 473 м² и площ за временна монтажна площадка
3790 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 006048 в землището на с.Коритен за промяна 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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 47

одобрява проект за ПУП-ПЗ за
ПИ №006048 в
землището на с. Коритен, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 371 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№012044 в землището на с. Коритен за промяна 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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 48

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012044 в
землището на с. Коритен, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 27 008 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 440 м² и площ за временна монтажна площадка
1805 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 003063 в землището на с.Добрин за промяна 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
9, от тях с 9 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 49

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №003063 в
землището на с. Добрин, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 15 625 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 1130 м² и площ за временна монтажна площадка
1764 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 008156 в землището на с. Добрин за промяна 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
9, от тях с 9 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 50

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №008156 в
землището на с. Добрин, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 8 000 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 310 м² и площ за временна монтажна площадка
2635 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 009042 в землището на с. Добрин за промяна 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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 51

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №009042 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 377 м² и площ за временна монтажна площадка
1639 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 010030 в землището на с. Добрин за промяна 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
10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 52

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №010030 в
землището на с. Добрин, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 800 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 392 м² и площ за временна монтажна площадка
2853 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 026088 в землището на с. Добрин за промяна 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
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 53

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №026088 в
землището на с.Добрин, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 353 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 363 м² и площ за временна монтажна площадка
1446 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 018027 в землището на с. Добрин за промяна 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
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 54

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №018027 в
землището на с. Добрин, Община Крушари за промяна на предназначението му от
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 20 039 кв.м.; площ на
фундамента 484 м²; площ за път 1025 м² и площ за временна монтажна площадка
1764 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 021063 в землището на с. Добрин за промяна 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
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 55

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №021063 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 369 м² и площ за временна монтажна площадка
1501 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%.
1.

Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 035029 в землището на с. Полковник Дяково за промяна
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
11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 56

одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №035029 в
землището на с.Полковник Дяково, Община Крушари за промяна на
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ
10 009 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 369 м² и площ за временна
монтажна площадка 2939 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%.
1. Общинският съвет

2. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за
подземен кабел за захранване на тръбен кладенец в ПИ № 000049
в землището на с. Лозенец, 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,
чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.110 ал.1 т.5
от Закона за устройство на територията, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа
“за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 57

1. Общинският съвет дава съгласие за разрешение за изработване на ПУП-ПП
за подземен кабел за захранване на тръбен кладенец в ПИ №000049 в землището
на с. Лозенец, община Крушари, съгласно скица-предложение.
2. Общинският съвет разрешава изработване на ПУП-ПП за подземен кабел
за захранване на тръбен кладенец в ПИ №000049 в землището на с. Лозенец,
община Крушари, съгласно скица-предложение.
3. Общинският съвет одобрява заданието за изработване на ПУП-ПП за
подземен кабел за захранване на тръбен кладенец в ПИ №000049 в землището на
с. Лозенец, община Крушари по чл. 125 от ЗУТ.
4. Общинският съвет 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 № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на
община Крушари за първия учебен срок на учебната 2014/2015
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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 58

1. Общинският съвет с. Крушари
приема информацията за учебновъзпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на
учебната 2014/2015 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Общинска Програма за
закрила на детето за 2015 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 във
връзка с чл.3 ал. 1 и ал. 3 от Закона за закрила на детето, общ брой гласували 11,
от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

№ 4 / 59

1. Общинският съвет с. Крушари приема Общинска Програма за закрила на
детето за 2015 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.bg; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.03.2015 г.
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на футболния клуб
година.

„Заря-2006“

през

2014

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”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 4 / 60

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на футболния
клуб „Заря-2006“ през 2014 година.

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

