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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

      ОТНОСНО:  Докладна записка относно приемане на Годишен доклад за 
наблюдението на изпълнението  на Общинския план за 
развитие 2007-2013 година – период на отчитане 2013 
година. 

 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл.  27 ал. 1 т. 12  

и  чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 23 т. 4 и във връзка с чл. 24 т.1 и т.4 от Закона за регионалното развитие, общ 
брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ      № 3  / 22 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява Годишния доклад за 
наблюдението на изпълнението  на Общинския план за развитие  2007-2013 г. –
период на отчитане 2013 г. и Приложение № 1 към доклада. 

 
 

 
 
 
                                                                                         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, 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                     ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
 

                ОТНОСНО:  Докладна записка относно приемане на Общински план за 
развитие на община Крушари за периода 2014-2020 година. 

 
 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл.  27 ал. 1 т. 12  

и  чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл. 13  ал. 3  и чл. 24 т. 1 от Закона за регионалното развитие, общ 
брой гласували 12, от тях с 12  гласа  “за”,   0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 
 

     РЕШЕНИЕ        №   3 / 23 
 

1.  Общинският   съвет  с. Крушари  приема Общински план за развитие  на 
община Крушари за периода  2014-2020 година. 
 

 
 

 

 
                                                                                         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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Крушари 

за второто шестмесечие на 2013 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 12 , от тях  с 12  гласа  “за”,  0  “против”  и  0  “въздържали  се”, 
Общинският съвет приe 
 
 

                           РЕШЕНИЕ        №   3 / 24 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение решенията на 
Общински съвет-Крушари за второто шестмесечие на 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, 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

                      ОТНОСНО: Доклад относно допълнение и изменение на Наредбата 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, чл.6 ал.2  от Закона за местните данъци и такси и във връзка с 
Наредба № 1 от 30.01.2012 година  за контрол и опазване на горските територии,  с 
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с  12  гласа  “за”, 0  “против”   и  
0   “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

                РЕШЕНИЕ        №   3 / 25 
 

I. Общинският съвет с. Крушари  приема  следното допълнение и изменение в 
Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Крушари:  

     1. Раздел ІІ се изменя така „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, 
тротоари, площадки, улични платна и терени с друго предназначение, за маркиране 
на дървесина и за издаване на превозен билет”  

     2. В раздел ІІ , се създава нов чл.21а със следния текст :  
          Чл.21а,ал.(1) „На територията на община Крушари се събират такси за 
маркиране на дървесина и такса за издаване на превозен билет за транспортиране 
на дървесина, добита извън горските територии”, както следва:  

т.1 Такса за маркиран куб.м. дървесина - 3 лв.  
т.2 Такса за издаден превозен билет - 5 лв.  

        ал.(2) Издаването на превозен билет се извършва от длъжностно лице, 
определено със заповед на кмета на Общината.  
       3. Възлага на Кмета на Общината да извърши съгласно закона последващите 
действия.  

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                       
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                   ОТНОСНО: Предложение относно даване на предварително съгласие за 

промяна предназначението на поземлен имот №  043003 по 
КВС на с. Александрия. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и    

чл. 27 ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл.8  от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 25 
ал.3  т. 4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , с 
поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 11  гласа  “за”, 0  “против”   и  
1  “въздържал се”, Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ        №   3  / 26 
 
 

І. Общинският съвет с. Крушари  отменя  Решение № 6/70 от 30.05.2013 г., 
взето с Протокол № 6 на Общински съвет-Крушари за изразяване предварително 
съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот № 043003 по КВС на 
с.Александрия от «пасище,мера» в «За рекреационни дейности». 

ІІ. Общинският съвет  с. Крушари   дава  съгласие: 
1.Имот №043003, целият с площ от 53,189 дка с начин на трайно ползване-

пасище,мера, V категория по КВС на с.Александрия, актуван с АОС 
№922/20.10.2008г. да бъде разделен на две части по приложена скица-проект за 
делба, както следва:  

1.1. Част първа: поземлен имот №043004 с проектна площ от 46,763 дка с 
начин на трайно ползване-пасище,мера по КВС на с.Александрия. 

1.2. Част втора: поземлен имот №043005 с проектна площ от 6,427 дка с 
начин на трайно ползване-пасище,мера по КВС на с.Александрия. 
  2. За промяна предназначението на проектен имот №043005 с площ от 6,427 
дка от «пасище,мера» в «За рекреационни дейности». 

2.1.Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна на 
предназначението на имота – 2 години. 

 

 



 ІІІ. Общинският съвет с.Крушари   упълномощава Кмета на община Крушари 
да извърши необходимите действия във връзка с процедурата по разделяне на 
имота и промяната на предназначението на новообразувания имот по КВС на 
с.Александрия. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                              
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                 ОТНОСНО: Доклад относно изпълнение на Плана за действие на  община 

Крушари в изпълнение на Областната стратегия за 
интеграция на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на 
ромите ситуация. 

 
 
 

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 21  гласа  “за”,  0  “против”   и  0  “въздържали се” , 
Общинският съвет прие 
 

                РЕШЕНИЕ        №   3 / 27 
 

1. Общинският съвет с. Крушари   приема за сведение  доклада за 
изпълнение на  Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация 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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 
                  ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишен план за 

младежта 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  
и във връзка с чл.15 и чл.16 ал.1 от Закона за младежта,  общ брой гласували 12, от 
тях с  12 гласа  “за”,  0 против” и 0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 
 
 

      РЕШЕНИЕ         №  3 / 28   
 

1. Общинският съвет с. Крушари   приема Годишен план за младежта  за 2014 
година. 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                   
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                   
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 

 



 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

    
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                   ОТНОСНО: Разглеждане на върнато от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане  Решение № 2/19 от Протокол № 2 
от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
12.02.2014 година 

 
           След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал.9 и 
ал.10 във връзка със Заповед № АдК-04-4 от 21.02.2014 г. на Областния управител 
на област Добрич, чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 и  чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите 
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година и ПМС № 3 
от 15 януари 2014 година за изпълнение на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2014 година, с поименно гласуване, общ брой гласували 12 , 
от тях  с 12  гласа  “за”,  0  “против”  и  0  “въздържали  се”, Общинският съвет прие 
 
         РЕШЕНИЕ           №  3 / 29 
 

  І. Общинския съвет село Крушари приема допълнения към  Решение     
№ 2/19 по Протокол № 2 от 12.02.2014 година, със следните точки: 

   

15.Определя второстепенните разпоредители: с бюджет – няма и 
второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2014 година Справка № 
19. 

16. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
16.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 

0 лева;  
16.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 година 
в размер на 0 лева; 
16.3.Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2014 година в размер на 0 лева ; 
16.4.Намерения за поемане на нов общински дълг по чл.13 от ЗОД през 2014 

година не се определят. 
17. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 5 %. 
17.1.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2014 година в размер на 15 % ; 

 



17.2.Приема размера на просрочените задължения от минали години, които 
ще бъдат разплатени в бюджета за 2014 година – 0 лева и размера на 
просрочените вземания-166 лв., които ще бъдат събрани през бюджетната 
година.План график за разплащане на отчетените просрочени задължения и 
прогноза за разплащането им не се приема, поради липса на просрочени 
задължения към 31.12.2013 година. 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                   
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                   
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
            ОТНОСНО:  Разглеждане на върнато от Областния управител на област 

Добрич за ново обсъждане  Решение № 2/21 от Протокол № 2 
от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 
12.02.2014 година 

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

ал.10 във връзка със Заповед № АдК-04-5 от 21.02.2014 г. на Областния управител 
на област Добрич, чл. 21 ал. 1 т. 8  и  чл. 27 ал. 4 и ал.5   от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6 ал. 1  и ал. 3, чл.8 ал.1 и чл. 34 
ал. 4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.34а, ал.5 от Закона за 
държавната собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 12, от тях с 12  
гласа  “за”,  0 против” и   0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
 

       РЕШЕНИЕ        №  3 / 30  
 

I. Общинският съвет с. Крушари  отменя  Решение  № 2/21 по Протокол №  2 
от  заседание на Общинския съвет на 12.02.2014 година . 
 

ІI. Общинският съвет с.Крушари   обявява за частна общинска собственост 
поземлени имоти-публична общинска собственост в землището на с.Северняк, 
засегнати от парцеларния план на обект: „Реконструкция на път ІІІ-293 
„Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р.Румъния” от км „44+442,33 до км 
45+685,08”, както следва: 

1.Поземлен имот №000132 с площ от 4,919 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №2015/25.02.2014г. 

2. Поземлен имот №000134 с площ от 0,058 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №2016/25.02.2014г. 

3. Поземлен имот №000136 с площ от 0,080 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №2017/25.02.2014г. 

 



4. Поземлен имот №000140 с площ от 1,536 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк, актуван с Акт за публична общинска 
собственост №2018/25.02.2014г. 
 

IІІ.Общинският съвет дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в 
собственост на държавата на общински имоти, засегнати от парцеларния план на 
обект: „Реконструкция на път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с 
Р.Румъния” от км „44+442,33 до км 45+685,08”, както следва: 

 

1.Поземлен имот №000132 с площ от 4,919 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк. 

2. Поземлен имот №000134 с площ от 0,058 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк. 

3. Поземлен имот №000136 с площ от 0,080 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк. 

4. Поземлен имот №000140 с площ от 1,536 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк. 

5. Поземлен имот №119021 с площ от 0,045 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк. 

6.Поземлен имот №120016 с площ от 0,032 дка с начин на трайно ползване 
„път ІІІ клас” по КВС на с.Северняк. 
 

IV.Общинският съвет  възлага на кмета на Община Крушари да проведе 
процедурата по безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на общинските 
имоти описани в  точка  ІII от настоящото решение. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                          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   №  3 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  26.02.2014 г. 
                                 ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

              ОТНОСНО:Предложение относно даване съгласие  за временна 
реконструкция на общински имоти – полски пътища и пасище, 
мера в землището на с. Добрин чрез полагане на 
трошенокаменна настилка 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8  и            

чл. 27 ал. 4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 190 ал.5 от Закона за устройство на територията, с поименно 
гласуване,  общ брой гласували  12, от тях с  10  гласа  “за”, 0 против” и 2  
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 

                     РЕШЕНИЕ          №  3 / 31   
 

1.Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши временна 
реконструкция, чрез полагане на трошенокаменна настилка върху общински имоти: 

1.1.ПИ №000043 с площ от 144,367 дка с начин на трайно ползване 
„пасище,мера” със засегната площ 5,080 дка и дължина 1270м,  

1.2.ПИ №000131 с площ от 13,601 дка с начин на трайно ползване „полски 
път” със засегната площ 2,775 дка и дължина 555м,  

1.3.ПИ №000137 с площ от 11,747 дка с начин на трайно ползване „полски 
път” със засегната площ 8,400 дка и дължина 2100м,  

1.4.ПИ №000151 с площ от 6,745 дка с начин на трайно ползване „полски път” 
със засегната площ 5,500 дка и дължина 1100м,  

1.5.ПИ №000149 с площ от 4,142 дка с начин на трайно ползване „полски път” 
със засегната площ 3,480 дка и дължина 870м,  

1.6.ПИ №000158 с площ от 6,399 дка с начин на трайно ползване „полски път” 
със засегната площ 6,172 дка и дължина 1543м,  

1.7.ПИ №000164 с площ от 5,147 дка с начин на трайно ползване „полски път” 
със засегната площ 2,344 дка и дължина 586м,  

1.8.ПИ №000169 с площ от 6,584 дка с начин на трайно ползване „полски път” 
със засегната площ 6,488 дка и дължина 1622м,  

1.9.ПИ №029034 с площ от 3,000 дка с начин на трайно ползване „полски път” 
със засегната площ 0,918 дка и дължина 204м,  

1.10.ПИ №000162 с площ от 7,686 дка с начин на трайно ползване „полски 
път” със засегната площ 2,148 дка и дължина 537м,  

-1.11.ПИ №000163 с площ от 2,336 дка с начин на трайно ползване „полски 
път” със засегната площ 2,360 дка и дължина 590м, с цел осигуряване на 

 



превозването на извънгабаритното оборудване на „НОРЕКС ЕНЕРДЖИ 
ПРОДЖЕКТ” ООД, ЕИК 124716728, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, 
ул.”Бойчо Огнянов” №6. 
 

         2. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, 
съгласно разпоредбите на Зaкона за устройство на територията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                     
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                     
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 


