ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет-Крушари и на
неговите комисии през второто шестмесечие на 2013
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”,
0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№1 /1

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общински
съвет-Крушари и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно изменение и допълнение в
Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет с. Крушари,неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация
След направените изказвания и предложения на основание § 120 от Закона
за публичните финанси, § 1, § 2 и § 3 от Закона за изменение и допълнение на
ЗМСМА и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/2

I. Общинският съвет с. Крушари
приема следното изменение и
допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет с.
Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
1. В чл.19 ал.1 текстът на изречение трето става:
възнаграждението на председателя на Общинския съвет
надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината".

"Размерът
не може

на
да

2. В Чл.24 ал.2 се изменя така:"Общинският съветник получава
възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на
неговите комисии.Размерът на възнаграждението се определя с решение на
общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой
съветници."
3. В чл.24 ал.З се изменя така: „Общият размер на възнаграждението на
общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от
средната брутна заплата на общинската администрация за съответния месец".

4 . В чл.24 се създава нова ал.7:
(7) „Възнаграждението по ал.2 не включва възнаграждението, което
общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани
органи на общинския съвет".

5. В чл.49 ал.1 се добавя изречение второ:„Председателят
Общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Определяне месечно възнаграждение на общинските
съветници в Общински съвет – Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 34 ал. 1 и
ал. 2 и чл. 27 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 24 ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, общ брой гласували 10, от тях със 7 гласа “за”, 0 “против” и 3
“въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/3

1. Общинският съвет с. Крушари отменя Решение № 4/19 по Протокол
№ 4, прието в заседание на Общинския съвет-Крушари на 14.12. 2011 година.
2. Общинският съвет с. Крушари определя месечно възнаграждение на
общинските съветници в размер на 40 % от средната брутна заплата в общинска
администрация за съответния месец, считано от 01.01.2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на график за организиране на приемни по населени
места на Председателя на Общинския съвет и общинските
съветници през м.март-м.април 2014 година.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 25 т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27 ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 10, от
тях с 10 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/4

1. Общинският съвет с. Крушари
приема график за организиране на
приемни по населени места на Председателя на Общинския съвет и общинските
съветници през м.март и м. април 2014 година, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание на основание чл.
21, ал.2 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване на
изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11,
ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, общ брой
гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/5

1. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение
на Програмата за управление на Кмета на общината за
2013 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 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/6

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Програмата
за управление на Кмета на общината за 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на
Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост за 2013 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. 6 ал. 2 от
Наредба № 8 на ОбС, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и
0 “въздържали се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/7

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна програма
за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2014 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. 6 ал. 2 от
Наредба № 8 на ОбС, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 “против” и
0 “въздържали се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/8

1. Общинският съвет с.Крушари приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от
Председателя на Общинския съвет за четвъртото
тримесечие на 2013 година.
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 11, от тях с 11
гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1/9

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи за
командировки от Председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на
2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на
общината за четвъртото тримесечие на 2013 година.
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 11, от тях с 11
гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 10

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за извършените разходи за
командировки от Кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в общината за 2013 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 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 11

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Местната
комисия за борба с противообществените прояви
на
малолетните и
непълнолетните в общината за 2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:Докладна записка относно присъединяване към Споразумението
на кметовете.

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
№ 1 / 12

I. Общинският съвет с. Крушари упълномощава Кмета на Община Крушари
да подпише Споразумението на Кметовете, възлага и делегира права на Кмета на
Община Крушари да отговаря за изпълнението на следните ангажименти:
1. Да постигне и при възможност да надвиши целите, поставени от ЕС до
2020 г. за намаляване на СО2 емисиите на територията на Община Крушари с поне
20 %;
2. Да представи в срок от една година след подписването на Споразумението
План за действие за устойчиво енергийно развитие, включително инвентаризация
на базовите емисии на СО2, който очертава как ще бъдат постигнати целите;
3. Да предоставя доклад за изпълнение на всеки две години след
предоставяне на Плана за действие за оценка, мониторинг или за целите на
утвърждаване;
4. Да организира Енергийни дни, в сътрудничество с Европейската комисия и
с други заинтересовани страни, позволявайки на гражданите пряко да извлекат
ползи от възможностите и предимствата, предложени от по-интелигентна употреба
на енергия, и постоянно да информира местните медии за развитието по отношение
на Плана за действие;
5. Да присъства и допринася за годишната европейска конференция на
кметовете за Енергийно устойчива Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно кандидатстване на Община Крушари
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 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 13

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
кандидатства пред Проект „Красива България“ на МТСП, Мярка М01 „Подобряване
на обществената среда в населените места” с проект „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Светлина – 1945г.“ с.Полк. Дяково, община Крушари” като определя участието на общината на 64% от
стойността на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за изменение на
ПУП-ПР за УПИ I, II, III, IV, V и „за парк” в кв. 17, УПИ I, II, III,
IV, V „за парк” в кв. 18 и улична регулация от ОТ 4 до ОТ 5 и от
ОТ 6 до ОТ 7 по регулационни план на с. Поручик Кърджиево и
изготвяне на ПУП-ПЗ за УПИ XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
„за производствена и складова дейност” по плана на с. Поручик
Кърджиево, 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 11, от тях с 11 гласа “за”, 0 против” и 0 “въздържали се”, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1 / 14

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за изменение на ПУП-ПР
за УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V и „за парк” в кв. 17, УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V и „за парк” в кв. 18, и
улична регулация от ОТ 4 до ОТ 5 и от ОТ 6 до ОТ 7 по регулационния план на с.
Поручик Кърджиево и проект за ПУП-ПЗ за УПИ ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ
„за производствена и складова дейност” по плана на с. Поручик Кърджиево.
2. Възлага на Кмета последващи по ЗУТ действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проекти за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 010043, ПИ № 011050 и ПИ № 014076 в землището на с.
Загорци, Община Крушари за промяна на предназначението им
от земеделски имоти „нива” в имоти за „изграждане на
ветроенергиен парк”.

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
№ 1 / 15

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проекти за ПУП-ПЗ в землището
на с. Загорци за промяна на предназначението им от земеделски имоти „нива” в
имот за „ветроенергиен парк” както следва:
1.1. ПИ №010043 с площ 3007 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на
временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ път 860м²; технически
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата
до 140м и мощност на генератора до 3 MW.
1.2. ПИ №011050 с площ 4960 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на
временна площадка за монтаж 1525м² и обслужващ път 2139м²; технически
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата
до 140м и мощност на генератора до 3 MW.
1.3. ПИ №014076 с площ 3265 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 1239м²; технически
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата
до 140м и мощност на генератора до 3 MW.
2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2014 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проекти за ПУП-ПЗ за ПИ
№ 011215, ПИ № 013128 в землището на с. Лозенец, Община
Крушари за промяна на предназначението им от земеделски
имоти „нива” в имоти за „изграждане на ветроенергиен парк”.
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

№ 1 / 16

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проекти за ПУП-ПЗ в землището
на с. Лозенец за промяна на предназначението им от земеделски имоти „нива” в
имот за „ветроенергиен парк” както следва:
1.1. ПИ №011215 с площ 5761 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 3735м²; технически
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата
до 140м и мощност на генератора до 3 MW.
1.2. ПИ №013128 с площ 6336 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на
временна площадка за монтаж 1102м² и обслужващ път 4310м²; технически
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата
до 140м и мощност на генератора до 3 MW.
2. Общинският съвет с. Крушари не одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ
№016067 в землището на с. Лозенец за промяна на предназначението им от
земеделски имоти „нива” в имот за „ветроенергиен парк”.
3. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Петранка Янкова/

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/

