
 

                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 
 

            ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 11/138 по Протокол № 11 
от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.  45 ал. 9 и чл. 
27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед   № АдК-04-42 от 05.11.2013 г. на Областния управител на 
област Добрич, общ брой гласували  11, от тях с  11  гласа  “за”,  “против” и  
“въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

   РЕШЕНИЕ      № 12  / 146 
 

       1.Общинският съвет с. Крушари отменя  Решение № 11/138 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 24.10.2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 
 

            ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 11/138 по Протокол № 11 
от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 6 ал. 3 от 

Наредба № 1 от 03.02.2011 година за съдебните заседатели  и   чл. 27 ал. 3   от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,  общ брой 
гласували 11, от тях с  11 гласа  “за”,   “против”   и    “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 
 
 

         РЕШЕНИЕ      №  12 / 147   
 

1. Общинският съвет с. Крушари  определя следните кандидати за съдебни 
заседателите от община Крушари за Окръжен съд гр. Добрич: 

 
1.1  Злати Стоянов Киров 
1.2  Нурхаят Нюфел Изет 

 
 
 
                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 
 

            ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на 
област Добрич за ново обсъждане Решение № 11/139 по 
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет-Крушари, 
проведено на 24.10.2013 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.  45 ал. 9 и чл. 
27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед   № АдК-04-35 от 05.11.2013 г. на Областния управител на 
област Добрич, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  “против” и  
“въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

                   РЕШЕНИЕ        №   12 / 148 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 11/139 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 24.10.2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

            ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на 
област Добрич за ново обсъждане Решение № 11/139 по 
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет-Крушари, 
проведено на 24.10.2013 година. 

 
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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”    и     “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 
 

                 РЕШЕНИЕ         №  12 / 149   
 

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.ПУП-ПЗ за ПИ №014078 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.ПУП-ПЗ за ПИ №016090 с площ 4083 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 

площ на временна площадка за монтаж 1525м² и обслужващ път 1262м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 
1.3.ПУП-ПЗ за ПИ №012050 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. 

 
1.4.ПУП-ПЗ за ПИ №012054 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. 

 
1.5.ПУП-ПЗ за ПИ №060113 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. 

 



 
1.6.ПУП-ПЗ за ПИ №080067 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. 

 
1.7.ПУП-ПЗ за ПИ №070157 с площ 3008 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. 

 
1.8.ПУП-ПЗ за ПИ №040104 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. 

 
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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
            ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане Решение № 11/140 по Протокол            
№ 11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.  45 ал. 9 и чл. 
27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед   № АдК-04-36 от 05.11.2013 г. на Областния управител на 
област Добрич, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  “против” и  
“въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

 

                РЕШЕНИЕ        №   12 / 150 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 11/140 по Протокол           
№ 11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 24.10.2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                       ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
            ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане Решение № 11/140 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 

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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”   и    “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 
 

      РЕШЕНИЕ        №  12 / 151  
 

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 ПУП-ПЗ за ПИ №004200 с площ 3008 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. ПУП-ПЗ за ПИ №004203 с площ 4625 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1525м² и обслужващ път 1803м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.3. ПУП-ПЗ за ПИ №004205 с площ 3008 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. 

 

1.4. ПУП-ПЗ за ПИ №007172 с площ 3009 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ път 861м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.5. ПУП-ПЗ за ПИ №007174 с площ 5694 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 3667м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

 



1.6. ПУП-ПЗ за ПИ №007143 с площ 3008 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. 

 

1.7. ПУП-ПЗ за ПИ №007176 с площ 5713 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 3686м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.8. ПУП-ПЗ за ПИ №007178 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. 

 

1.9. ПУП-ПЗ за ПИ №007181 с площ 5732 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 3705м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.10. ПУП-ПЗ за ПИ №007183 с площ 3008 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. 

 

1.11. ПУП-ПЗ за ПИ №007168 с площ 4404 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 2377м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.12. ПУП-ПЗ за ПИ №008062 с площ 3008 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ път 861м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.13. ПУП-ПЗ за ПИ №013136 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. 

 
1.14. ПУП-ПЗ за ПИ №013134 с площ 4131 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 

площ на временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ път 1431м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.15. ПУП-ПЗ за ПИ №012082 с площ 3008 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ път 861м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.16. ПУП-ПЗ за ПИ №013131 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. 

 



1.17. ПУП-ПЗ за ПИ №013125 с площ 3007 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ път 859м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.18. ПУП-ПЗ за ПИ №015045 с площ 3873 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ път 1272м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.19. ПУП-ПЗ за ПИ №016070 с площ 3010кв.м; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1227м² и обслужващ път 861м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.20. ПУП-ПЗ за ПИ №016064 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. 

 

1.21. ПУП-ПЗ за ПИ №018075 с площ 3071 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1274м² и обслужващ път 863м²; 
технически параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., 
височина на кулата до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.22. ПУП-ПЗ за ПИ №018079 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. 

 

1.23. ПУП-ПЗ за ПИ №017067 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. 

 

1.24. ПУП-ПЗ за ПИ №018070 с площ 3004 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; 
площ на временна площадка за монтаж 1213м² и обслужващ път 876м²; 
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/   
 
             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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 11/141 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.  45 ал. 9 и чл. 
27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед   № АдК-04-37 от 05.11.2013 г. на Областния управител на 
област Добрич, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  “против” и  
“въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

 

                РЕШЕНИЕ        №   12 / 152 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 11/141 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 24.10.2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 11/141 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
 

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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”    и     “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
 

      РЕШЕНИЕ        №  12 / 153   
 

     1. Общинският съвет с. Крушари   одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №004195 
в землището на с. Лозенец, Община Крушари за промяна на предназначението му 
от  земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 3006 кв.м.; площ за 
фундамент до 600м²; площ на временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ 
път 859м²; 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/   
 
             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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 
                ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане Решение № 11/142 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.  45 ал. 9 и чл. 
27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед   № АдК-04-38 от 05.11.2013 г. на Областния управител на 
област Добрич, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  “против” и  
“въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ        №   12 / 154 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 11/142 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 24.10.2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 
                ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане Решение № 11/142 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
 

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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”  и    “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
  

                РЕШЕНИЕ        №  12 / 155 
 

1.Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №004198 
в землището на с. Лозенец, Община Крушари за промяна на предназначението му 
от  земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 4247 кв.м.; площ за 
фундамент до 600м²; площ на временна площадка за монтаж 1525м² и обслужващ 
път 1426м²; 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/   
 
             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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

      ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 11/143 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.  45 ал. 9 и чл. 
27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед   № АдК-04-39 от 05.11.2013 г. на Областния управител на 
област Добрич, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  “против” и  
“въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ        №   12 / 156 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 11/143 по Протокол           
№ 11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 24.10.2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

      ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 11/143 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 

 
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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”   и   “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
  

         РЕШЕНИЕ          №  12 / 157 
 

      1. Общинският съвет с. Крушари   одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№002049 в землището на с. Лозенец, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от  земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
3004 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на временна площадка за монтаж 
1225м² и обслужващ път 857м²; 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/   
 
             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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                 ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане Решение № 11/144 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
                                                          

След направените изказвания и предложения на основание чл.  45 ал. 9 и чл. 
27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед   № АдК-04-40 от 05.11.2013 г. на Областния управител на 
област Добрич, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  “против” и  
“въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ        №   12 / 158 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 11/144 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 24.10.2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                 ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане Решение № 11/144 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
                                                          

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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”  и   “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 
 

 

       РЕШЕНИЕ       №  12 / 159 
  

      1. Общинският съвет с. Крушари  одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012065 
в землището на с. Земенци, Община Крушари за промяна на предназначението му 
от  земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 3070 кв.м.; площ за 
фундамент до 600м²; площ на временна площадка за монтаж 1272м² и обслужващ 
път 863м²; 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/   
 
             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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

      ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 11/145 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл.  45 ал. 9 и чл. 

27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка със Заповед   № АдК-04-41 от 05.11.2013 г. на Областния управител на 
област Добрич,  с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  
“за”,  “против” и  “въздържали се”  няма, Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ        №   12 / 160 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  отменя Решение № 11/145 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 24.10.2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

      ОТНОСНО: Разглеждане на върнато  от Областния управител на област 
Добрич за ново обсъждане Решение № 11/145 по Протокол № 
11 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
24.10.2013 година. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8  и            
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  във връзка със заявление с Вх.№ОС-12-6073/ 
04.10.2013г. от Христо Пламенов Игнатов от с. Крушари и т.18 от Договор за аренда 
на общински земеделски земи с № ОС-09-1028/29.08.2013г., с поименно гласуване, 
общ брой гласували 12, от тях с  12 гласа  “за”,   “против”   и    “въздържали се” 
няма, Общинският съвет прие 
 

      РЕШЕНИЕ       №  12 / 161 
 

     1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се извърши обединяване на 
следните поземлени имоти: 

  
     1.1. Обединяване на имоти  №039074 с имоти от  №039001 до №039017 и 

имоти от №039021 до №039035, като образуват един имот с №039083 с площ от 
16,790 дка. 
 

    1.2. Обединяване на имоти от №039039 до №039058, като се образува един 
имот с №039084 с площ от 10,110 дка. 
 

     1.3. Обединяване на имоти от №039059 до  №039073 и имот №039020,039037 
и 039038, като се образува едни имот с №039085 с площ от 9,115 дка. 

                                                                        
2.Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 
 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

           ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна  на бюджетните кредити 
на общината по бюджет 2013 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 6  и   
чл. 27 ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, с поименно гласуване,  
общ брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”,   “против”   и    “въздържали се” 
няма, Общинският съвет прие 
 
 

         РЕШЕНИЕ           №  12 / 162   
 

1. Общинският съвет с. Крушари  одобрява  промяната на бюджета в 
приходната му част с 3000 лева и в разходната част с 3000 лева. 

 

 2. Общинският съвет в с. Крушари  одобрява промяната на бюджета в 
дейност „Читалища” с 3000 лева.  
 

 3. Общинският съвет  възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите промени по бюджета за 2013 година по пълна бюджетна 
класификация. 

 
 
 
 
 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

           ОТНОСНО: Докладна записка относно  определяне на допълнително 
възнаграждение на Председателя на Общинския съвет. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 26 ал. 2   и   
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната  администрация и 
чл.4 ал.5  от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации ,  общ брой 
гласували 12, от тях с   12   гласа  “за”,   “против”   и    “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 

 
 

                  РЕШЕНИЕ      №  12 / 163   
 

    1. Общинският съвет с. Крушари определя  допълнително  възнаграждение на 
Председателя на Общинския съвет в размер на 80 % от приетото допълнителното 
възнаграждение   на кмета на общината  с решение № 11/130 от 24.10.2013 г. на 
ОбС. 

 

          2. Средствата да се осигурят от икономиите на § 101 Заплати на персонала 
нает по трудови правоотношения от дейност ”Общински съвети”. 

 
 
 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

       ОТНОСНО: Докладна записка относно  определяне на мандат за 
представляване  на община Крушари в Асоциациата по В и К. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 15  
и чл. 27 ал. 3  и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 198е  ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, с поименно гласуване,  
общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,   “против”   и    “въздържали се” 
няма, Общинският съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ        №  12 / 164  
 

1. Общинският съвет с. Крушари   определя Добри Стоянов Стефанов - Кмет 
на Община Крушари  като представител на Общината в заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич насрочено за 29.11.13 г. 

 

           2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител, в 
заседанието ще бъде заместен от Илхан Мюстеджеб – зам.кмет на Община 
Крушари. 
 

           3. Горепосочените представители са с мандат да гласуват за приемането на 
Регионален генерален план на обособена територия на „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД, град Добрич. 

 
 
 

                                                                                          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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

       ОТНОСНО: Отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на 
трайно ползване пасища-мери публична общинска 
собственост, находящи се в землищата на община Крушари за 
2013 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 13, от тях с  13 гласа  “за”, против” и  “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 
 

         РЕШЕНИЕ          №  12 / 165   
 

     1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за отдадените под наем 
поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища-мери публична общинска 
собственост, находящи се в землищата на община Крушари за 2013 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                  ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 
       ОТНОСНО:   Информация  относно нивото на изпълнение на проекти наобщина 

Крушари. 
 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23  

и   чл. 27 ал. 3   от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
общ брой гласували 13, от тях с  13 гласа  “за”, против” и  “въздържали се” няма, 
Общинският съвет прие 
 
 

         РЕШЕНИЕ       №  12 / 166 
 
 

1.Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията  относно 
нивото на изпълнение на проекти 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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                 ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
          ОТНОСНО:  Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 

№012052 в землището на с. Загорци, Община Крушари за 
промяна на предназначението му от  земеделски имот “нива” в 
имот за “ветрогенератор” /част от 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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”   и     “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 

 
  

         РЕШЕНИЕ       №  12 / 167 
 

           1. Общинският съвет с. Крушари   одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№012052 в землището на с. Загорци, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от  земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” /част 
от ветроенергиен парк/ е с площ 4706 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 2679м²; 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/   
 
             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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                 ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

ОТНОСНО:  Предложение относно одобряване на проекти за ПУП-ПЗ за ПИ 
№004207, ПИ №011206, ПИ №011208, №011210, ПИ №011212, 
ПИ №011218, ПИ №012085 и ПИ №018077 в землището на с. 
Лозенец, Община Крушари за промяна на предназначението им 
от  земеделски имоти “нива” в имоти за “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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  
12  гласа  “за”,   “против”   и    “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 
 

 

         РЕШЕНИЕ          №  12 / 168 
  

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 №004207 с площ 5757 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 3730м²; технически 
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата 
до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 

 

1.2.ПИ №011206 с площ 4817 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 2790м²; технически 
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата 
до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 
 

1.3. ПИ №011208 с площ 4162 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 2135м²; технически 
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата 
до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 
 

1.4.ПИ №011210 с площ 3021 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 994м²; технически 

 



параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата 
до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 
 

1.5.ПИ №011212 с площ 3014 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1228м² и обслужващ път 863м²; технически 
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата 
до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 
 

1.6.ПИ №011218 с площ 6140 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 2983м²; технически 
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата 
до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 
 

1.7ПИ №012085 с площ 4232 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1102м² и обслужващ път 2206м²; технически 
параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата 
до 140м и мощност на генератора до 3 MW. 
 

1.8.ПИ №018077 с площ 5542 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на 
временна площадка за монтаж 1103м² и обслужващ път 3515м²; 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/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                       /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
                  E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                 ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
          ОТНОСНО:  Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №004191 в землището 

на с. Лозенец, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от  земеделски имот “нива” в имот за 
“ветрогенератор” /част от 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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”   и    “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 
 

         РЕШЕНИЕ          №  12 / 169 
  

1. Общинският съвет с. Крушари  одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №004191 
в землището на с. Лозенец, Община Крушари за промяна на предназначението му 
от  земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” /част от ветроенергиен парк/ 
е с площ 4515 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на временна площадка за 
монтаж 1103м² и обслужващ път 2489м²; 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/   
 
             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.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                 ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

           ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №050067 в землището   
на с.Земенци, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от  земеделски имот “нива” в имот за 
“ветрогенератор” /част от 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 ЗУТ,  общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”,   
“против”   и    “въздържали се” няма, Общинският съвет прие 
 

 

         РЕШЕНИЕ          №  12 / 170 
  

1. Общинският съвет с. Крушари  одобрява проект   за ПУП-ПЗ за ПИ 
№050067 в землището на с. Земенци, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от  земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
3880 кв.м.; площ за фундамент до 600м²; площ на временна площадка за монтаж 
1225м² и обслужващ път 1732м²; 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/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                       /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                  E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                 ПО ТОЧКА  ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
          ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за деца с 

увреждания   с. Крушари.                  
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23  
и    чл. 27 ал. 3   от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,   “против”   и    “въздържали се” 
няма, Общинският съвет прие 
 

         РЕШЕНИЕ          №  12 / 171 
  

1. Общинският съвет с. Крушари  приема  за сведение информацията за 
дейността на Дневен център за деца с увреждания  с. Крушари.   
 

 
 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                 
             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                
             /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                       /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
                  E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 
 
 
 
 
 

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  20.11.2013 г. 
                                 ПО ТОЧКА  ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
   
            ОТНОСНО: Информация  за  дейността на Домашен социален патронаж. 

 
 

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  12  гласа  “за”,   “против”   и    “въздържали се” 
няма, Общинският съвет прие 

 
 

         РЕШЕНИЕ          №  12 / 172 
 
  

1. Общинският съвет с. Крушари  приема  за сведение информацията за 
дейността на Домашен социален патронаж. 
 
 

 
 
 
 

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

 


