ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане отчет относно дейността на Общински съвет-

Крушари и неговите постоянни комисии за второто
шестмесечие на 2010 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 27
ал. 6 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета относно дейността
на Общински съвет-Крушари и неговите постоянни комисии за второто
шестмесечие на 2010 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане промяна на Наредба

№ 11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община
Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21
ал.1 т.7 и ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване, общ
брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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II. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Крушари:
1. В чл. 2 , ал. 1 се отменя т. 6.
2. Раздел IV „Туристическа такса” се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане промяна на

Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията
на Община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21
ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка със
Закона за изменение и
допълнение на Закона за местните данци и такси /Дв. бр. 98 от 14.12.2010
г./, с поименно гласуване, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа „за”,
„против” и „въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в
Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията
на Община Крушари:
1. В чл.2 създава се нова т. 7 „туристически данък;”
2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„Общинският съвет определя размерите на данъка върху
недвижимите имоти за текущата година до 31 януари. В случай, че в този
срок не са определени нови размери, за текущата година се прилага
размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 декември
на предходната година.
3. В чл. 5 ал. 2 се добавя изречение второ:
„Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни
изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс”.
4. В чл. 7 ал. 4 се отменя.
5. В чл.11 се правят следните изменения

А/. алинея 1 се изменя така:
„Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в
следните срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за
която е дължим”.
Б/ алинея 2 се изменя така:
„На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто”
6. В чл. 46 ал. 1 се изменя така:
„Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в
следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за
която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година
се прави отстъпка 5 на сто”.
7. В чл. 52, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Физическите лица, включително едноличните търговци, които
извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида
патентна дейност от посочените в т. 1-36 от приложение № 4 към Глава
втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат
патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с
най-висок размер; за извършване на повече от три вида дейности
облекчението не се прилага”.
8. Създава се раздел нов VІ: „Туристически данък”
9. Създава се нов чл. 57:
(1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината
по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване
по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден
от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на
всяка година за облагане с туристически данък за предходната
календарна година.
10. Създава се нов чл. 58:
(1) Размерът на дължимия туристически данък за 2011 г. за
средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както
следва:
1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка
2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка
3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка
4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя,
като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера
на данъка по ал. (1)

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица
до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени
нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е помалък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за
средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от
данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до
1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се
използва.
11. § 1 от Преходни и заключителни разпоредби се изменя така:
„За 2011 г. размерите на данъка върху недвижимите имоти и данък
при придобиване на имущества се определя в срок до 31 януари 2011
година. В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2011
година се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември
2010 година”.
12. § 3 ал. (1) от Преходни и заключителни разпоредби се изменя
така:
„За 2011 година първата вноска на данъка по чл. 28, ал. 1 от Закона
за местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 юни”.
13. § 3 ал.(2) от Преходни и заключителни разпоредби се изменя
така: „На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка от 5 на сто”.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 14/127 по
Протокол № 14 от заседание на Общински съветКрушари, проведено на 16.12.2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл.
45 ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 27 ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед РД11-01-67 от 28.12.2010 г. на Областния управител на област Добрич, общ
брой гласували 10 от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се”
няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 14/127 по
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на
16.12.2010 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-

Крушари за второто шестмесечие на 2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание
чл.44 ал.1 т.7 и чл.27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, общ брой гласували 10 от тях с 10 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение
решенията на Общински съвет-Крушари за второто шестмесечие на 2010
година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: .Отчет за изпълнение на Програмата за управление на

община Крушари за периода 2007-2011 година

След направените изказвания и предложения на основание чл. 44
ал.5 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на
Програмата за управление на община Крушари за периода 2007-2011
година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна

програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2011 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, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост
и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС, общ брой гласували 10
от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общинският
съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Годишна програма за
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011
година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно определяне размера на такса

битови отпадъци за 2011 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл.21
ал.1 т.7 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
с поименно гласуване, общ брой
гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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I. Общинският съвет с. Крушари одобрява план-сметка на разходите
за дейност”Чистота” в размер на 82800 лева,покривани от постъпленията
за такса битови отпадъци в община Крушари за 2011 година.
II. Общинският съвет с. Крушари определя такса битови отпадъци за
2011 година,както следва:
1. За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия
в размер на 2 промила върху данъчната оценка,от които:
* за закупуване,ремонт и поддържане на съдове за съхранение на
битови отпадъци
0,2 промила
* за сметосъбиране и сметоизвозване
1 промил
* за обезвреждане на битови отпадъци и депо
0,5 промила
* за поддържане чистота на терените за обществено ползване
0,3 промила

2. За нежилищните имоти на фирми и предприятия такса битови
отпадъци в размер на 5 промила върху данъчната оценка,от които:
* за закупуване,ремонт и поддържане на съдове за съхранение на
битови
отпадъци
1 промил
* за сметосъбиране и сметоизвозване
2 промила
* за обезвреждане на битови отпадъци и депа
0,5 промила
* за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
1,5 промила

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Приемане

на отчет за разходваните средства за
командировки от Председателя на Общинския съвет и
Кмета на общината за периода от 01.10.2010 г. до
31.12.2010 г.

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
10 от тях с 10
гласа “за”,
“против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

1/9

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните
средства за командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета
на общината за периода от 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане

отчет за дейността на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в община Крушари за 2010 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл.7
ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните и чл.27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, общ брой гласували 10 от тях с 10 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ

1 / 10

1. Общинският съвет с.Крушари приема отчета за дейността на
Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в община Крушари за 2010 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:Предложение относно приемане на Програма за развитие
на етническите малцинства в община Крушари 2011-2015
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,общ брой гласували 10 от, тях с 9 гласа “за”,
против” няма и 1 “въздържал се”, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Програма за развитие на
етническите малцинства в община Крушари 2011-2015 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно кандидатстване по проект

„Красива България”.
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 10 от, тях с 10 гласа “за”,
против” и “въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства пред Проект „Красива България” по мярка 02 „Подобряване
на социалната инфраструктура” с обект „Целодневна детска градина
с. Лозенец, община Крушари”, като определя участието на общината на
55 % от общата стойност на проекта.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.01.2011 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проекти за

изменение на ПУП-ПРЗ за част от с. Загорци.
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 и Протокол № 1 от 10.01.2011 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията, общ брой гласували 10 от,
тях с 10 гласа “за”, против” и
“въздържали се” няма, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на УПИ VIII в кв.1 по плана на с.Загорци, община Крушари. С
изменението се образуват четири нови УПИ с предназначение «за
жилищно строителство» - нискоетажно с градоустройствени показатели Ндо 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2; Озел. площ мин. 40%. със следните
площи: УПИ ІХ с площ 1299 кв.м., УПИ Х с площ 1400 кв.м., УПИ ХІ с площ
1495 кв.м. и УПИ ХІІ с площ 1425 кв.м.
2. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на УПИ VI в кв.2 по плана на с.Загорци, община Крушари. С
изменението се образуват четири нови УПИ с предназначение «за
жилищно строителство» - нискоетажно с градоустройствени показатели Ндо 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2; Озел. площ мин. 40% със следните
площи: УПИ VІІ с площ 1009 кв.м., УПИ VІІІ с площ 991 кв.м., УПИ ІХ с
площ 1010 кв.м. и УПИ Х с площ 1013 кв.м.

3. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на УПИ VI в кв.3 по плана на с.Загорци, община Крушари. С
изменението се образуват четири нови УПИ с предназначение «за
жилищно строителство» - нискоетажно с градоустройствени показатели Ндо 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2; Озел. площ мин. 40% със следните
площи: УПИ VІІ с площ 1061 кв.м., УПИ VІІІ с площ 1040 кв.м., УПИ ІХ с
площ 1100 кв.м. и УПИ Х с площ 1103 кв.м.
4. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на УПИ II в кв.4 по плана на с.Загорци, община Крушари. С
изменението се образуват четири нови УПИ с предназначение «за
жилищно строителство» - нискоетажно с градоустройствени показатели Ндо 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2; Озел. площ мин. 40% със следните
площи: УПИ ІV с площ 714 кв.м., УПИ V с площ 696 кв.м., УПИ VІ с площ
695 кв.м. и УПИ VІІ с площ 693 кв.м.
5. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на УПИ III в кв.4 по плана на с.Загорци, община Крушари. С
изменението се образува нов квартал 26 с девет нови УПИ с
предназначение «за жилищно строителство» - нискоетажно с
градоустройствени показатели Н-до 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2;
Озел. площ мин. 40% със следните площи: УПИ І с площ 744 кв.м., УПИ ІІ с
площ 739 кв.м., УПИ ІІІ с площ 737 кв.м., УПИ ІV с площ 736 кв.м., УПИ V с
площ 734 кв.м., УПИ VІ с площ 732 кв.м., УПИ VІІ с площ 835 кв.м., УПИ VІІІ
с площ 1300 кв.м. и УПИ ІХ с площ 1509 кв.м.
6. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на територия без отреждане в кв.22 по плана на с.Загорци,
община Крушари. С изменението се образуват осем нови УПИ с
предназначение «за жилищно строителство» - нискоетажно с
градоустройствени показатели Н-до 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2;
Озел. площ мин. 40% със следните площи: УПИ ІІ с площ 744 кв.м., УПИ ІІІ
с площ 740 кв.м., УПИ ІV с площ 735 кв.м., УПИ V с площ 731 кв.м., УПИ VІ
с площ 726 кв.м., УПИ VІІ с площ 722 кв.м., УПИ VІІІ с площ 717 кв.м. и УПИ
ІХ с площ 708 кв.м.
7. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на територия без отреждане в кв.22 по плана на с.Загорци,
община Крушари. С изменението се образува нов квартал 23 с осем нови
УПИ с предназначение «за жилищно строителство» - нискоетажно с
градоустройствени показатели Н-до 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2;
Озел. площ мин. 40% със следните площи: УПИ І с площ 719 кв.м., УПИ ІІ с
площ 740 кв.м., УПИ ІІІ с площ 710 кв.м., УПИ ІV с площ 705 кв.м., УПИ V с

площ 700 кв.м., УПИ VІ с площ 696 кв.м., УПИ VІІ с площ 691 кв.м. и УПИ
VІІІ с площ 689 кв.м.
8. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на територия без отреждане по плана на с.Загорци, община
Крушари. С изменението се образува нов квартал 24 с четири нови УПИ с
предназначение «за жилищно строителство» - нискоетажно с
градоустройствени показатели Н-до 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2;
Озел. площ мин. 40% със следните площи: УПИ І с площ 824 кв.м., УПИ ІІ с
площ 820 кв.м., УПИ ІІІ с площ 817 кв.м. и УПИ ІV с площ 809 кв.м.
9. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на
ПУП-ПРЗ на територия без отреждане по плана на с.Загорци, община
Крушари. С изменението се образува нов квартал 25 с дванадесет нови
УПИ с предназначение «за жилищно строителство» - нискоетажно с
градоустройствени показатели Н-до 10м; Пл.застр-до 60 %; Кинт-до1,2;
Озел. площ мин. 40% със следните площи: УПИ І с площ 916 кв.м., УПИ ІІ с
площ 805 кв.м., УПИ ІІІ с площ 801 кв.м., УПИ ІV с площ 798 кв.м., УПИ V с
площ 795 кв.м., УПИ VІ с площ 792 кв.м., УПИ VІІ с площ 791 кв.м., УПИ VІІІ
с площ 793 кв.м., УПИ ІХ с площ 795 кв.м., УПИ Х с площ 797 кв.м., УПИ ІХ
с площ 800 кв.м. и УПИ ХІ с площ 1155 кв.м.

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

