
 

 
                                                                     
                          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   №  6 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                  ОТНОСНО:  Доклад относно приемане нова Наредба № 7 за 

стопанисване, управление и предоставяне за ползване  на 
общински пасища и мери на територията на община 
Крушари. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и 
ал.2 и чл. 27 ал.4 и ал. 5  Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 37и-чл.37п от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, общ брой гласували  12, 
от тях с  12 гласа  “за”,  0 “против” и   0  “въздържали се”, Общинският съвет  прие  

 
 

                                             РЕШЕНИЕ        №   6 / 64 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема нова Наредба № 7 за стопанисване, 
управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията 
на община Крушари . 
 
 

 

 

 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                          ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
  
               ОТНОСНО: Предложение относно допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост   
за 2015 година. 

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

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

 

РЕШЕНИЕ        №   6 / 65 
 

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №8 на Общински съвет 
Крушари и на основание §5, т.73 от ЗУТ, Общински съвет Крушари актуализира 
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 
2015 година, като създава нов Раздел ІV „Обекти от първостепенно значение за 
община Крушари”.  

 

2. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №8 на Общински съвет 
Крушари и на основание §5, т.73 от ЗУТ, Общински съвет Крушари обявява за 
общински обект от първостепенно значение обектът „Дере/Отводнителен канал/“ на 
територията на землището и в регулацията на с. Северняк в обхвата на изготвените 
ПУП-ПЗ и проект за изменение на ПУП-ПР. 

 

 3. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост и с чл.6, ал.2 от Наредба №8 на Общински съвет Крушари, Общински 
съвет Крушари актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите - 
общинска собственост за 2015 година, като в Раздел II в точка 3 добавя имоти с 
номера, както следва: 
 

№ 
по 
ред 

Описание на имота АОС № Кв./парцел Площ Данъчна 
оценка 

12 Едноетажна полумасивна 
сграда от 144,40м2, 
застроена и незастроена 
площ от 780м2 с.Телериг 

2172/18.02.2015г
. 

парцел VII-общ. 
кв.25 

780м2 2378,00лв
. 
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13 УПИ с.Телериг, „За 
градина“ 

2173/18.02.2015г
. 

парцел VIII, 
кв.25, пл.№206 

400м2 796,80лв. 

 

4. Възлага на Кмета на община Крушари последващи законови 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, 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

       ОТНОСНО: Докладна записка относно обявяване на части от имоти и 
цели имоти–частна общинска собственост за публична 
общинска собственост. 

 

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, с поименно гласуване,  общ брой гласували 12 , от тях с 12  гласа 
“за”,  0 “против” и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 66 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за 
общинската собственост Общински съвет – Крушари обявява следните части от 
имоти и цели имоти - частна общинска собственост за публична общинска 
собственост : 

 

1. За части с обща площ 6,825 дка от 8 бр. имоти извън регулация, частна 
общинска собственост, съгласно изготвеният ПУП-ПП , както следва: 

 

№ 
по 

Засегна-
та площ 

№ на 
имот 

вид 
територия 
по КВС НТП 

кате
гори
я 

обща 
площ 
на 
имота   

вид 
собствен
ост собственик 

ре
д в дка  по КВС       в дка     

1 4,738 
№00005
2 

Земедел-
ска 

пуст.необр. 
земя 10 16,744 

Общин-
ска 
частна общ.Крушари 

2 0,036 
№11804
6 

Земедел-
ска др.селскост.т. 4 0,653 

Общин-
ска 
частна общ.Крушари 

3 1,126 
№11805
9 

Земедел-
ска др.селскост.т. 4 2,730 

Общин-
ска 
частна общ.Крушари 

4 0,077 
№11806
0 

Земедел-
ска нива 4 0,542 

Общин-
ска 
частна 

училище 
Северняк - 
общ.Крушари 

5 0,020 
№11808
4 

Земедел-
ска др.селскост.т. 4 0,669 

Общин-
ска 
частна общ.Крушари 
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6 0,101 
№12210
6 

Земедел-
ска др.селскост.т. 4 1,964 

Общин-
ска 
частна общ.Крушари 

7 0,486 
№12212
2 

Земедел-
ска др.селскост.т. 4 1,817 

Общин-
ска 
частна общ.Крушари 

8 0,241 
№12212
3 

Земедел-
ска др.селскост.т. 4 0,957 

Общин-
ска 
частна общ.Крушари 

                                                                       Общо 6,825 дка 
 

2. За имоти с обща площ 6359,75 кв.м. в регулацията на с.Северняк, съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПР: 

 

- новообразуван УПИ ХІV в кв.10 с площ 2998 кв.м. с отреждане за 
отводнителен канал; 

- новообразуван УПИ І в кв.21 с площ 3361,75 кв.м. с отреждане за 
отводнителен канал и озеленяване.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         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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                  E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

                   
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

    ОТНОСНО: Предложение относно продажба на урегулиран поземлен имот 
от 2400 кв.м., находящ се в парцел IV, кв. 45, пл. № 402 по 
плана на с. Добрин. 

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

чл. 27 ал.4 и ал. 5  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
чл.35 ал.1 Закона за общинската собственост, чл.43 ал.1 от Наредба №8 и във 
връзка със заявление с вх.№ОС-12-261/12.01.2015г. от Теодор Иванов Тодоров от 
гр.Добрич, с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с  12 гласа  “за”,  0 
“против” и   0  “въздържали се”, Общинският съвет  прие  
 

                                             РЕШЕНИЕ        №   6 / 67 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот представляващ урегулиран 
поземлен имот от 2400кв.м. находящ се в парцел IV, кв.45, пл. №402 по плана на 
с.Добрин, актуван с АОС №2159 от 16.02.2015г. 

 

 2. Общинският съвет с. Крушари приема пазарната оценка на имота от 
6000,00лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег. №100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за имота от 
6000,00лв. 
 

3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 
 

 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 
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                  E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

    
 
 
 

 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                           ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

                      ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлен имот частна 
общинска собственост, представляващ едноетажна 
полумасивна сграда със ЗП от 144,40м2, застроена и 
незастроена площ от 780м2 находящ се в кв.25, парцел VII-
общ. по плана на с.Телериг.  

 

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.35 ал.1 Закона за общинската собственост, чл.43 ал.1 от Наредба №8 и във 
връзка със заявление с вх.№ОС-12-993 от 02.02.2015г. от Карани Мюрсел Бербер от 
с.Телериг, с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с  12 гласа  “за”,  0 
“против” и   0  “въздържали се”, Общинският съвет  прие  
 

                              РЕШЕНИЕ        №   6 / 68 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот представляващ едноетажна 
полумасивна сграда със ЗП от 144,40м2, застроена и незастроена площ от 780м2, 
находящ се в кв.25, парцел VII-общ. по плана на с.Телериг, актуван акт за частна 
общинска собственост №2172/18.02.2015г. 

 

2. Общинският съвет с. Крушари приема пазарната оценка на имота от 
2745,00лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег. №100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена от 2745,00лв. 

 

3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 

 

 

 

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

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

                  ОТНОСНО: Продажба на урегулиран поземлен имот отреден „За градина“ 
находящ се в кв.25, парцел VIII, пл.№206 с.Телериг. актуван 
като частна общинска собственост. 

 
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.35 ал.1 Закона за общинската собственост, чл.43 ал.1 от Наредба №8 и във 
връзка със заявление с вх.№ОС-12-993 от 02.02.2015г. от Карани Мюрсел Бербер от 
с.Телериг, с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с  12 гласа  “за”,  0 
“против” и   0  “въздържали се”, Общинският съвет  прие  
 

                РЕШЕНИЕ        №   6 / 69 
 

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот с площ от 400м2, 
отреден „За градина“ находящ се в кв.25, парцел VIII, пл.№206 с.Телериг., актуван акт 
за частна общинска собственост  №2173 от 18.02.2015г. 

 

2. Общинският съвет с. Крушари приема пазарната оценка на имота от 
1000,00лв. изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска 
правоспособност рег. №100100596 от 14.12.2009г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България и определя начална тръжна цена от 1000,00лв. 

 

3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                          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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

       ОТНОСНО: Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право 
на управление на масивна едноетажна сграда със ЗП 152кв.м. с идентификатор 
40097.501.453.1, масивна едноетажна сграда със ЗП 32кв.м с идентификатор 
40097.501.453.2 и дворно място от 1352кв.м. с идентификатор 40097.501.453 (номер 
по предходен план: квартал 48, парцел IV-189) – публична общинска собственост, 
актувани с акт №2146/22.10.2014г. с.Крушари, за срок от 10 години на Главна 
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР. 

 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8 и 
чл.27 ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост и във  
връзка с чл.15 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №8 на ОбС, с поименно гласуване, общ 
брой гласували  12, от тях с  12 гласа  “за”,  0  “против” и   0  “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие 
                РЕШЕНИЕ        №   6  / 70 
 

1. Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се предостави 
безвъзмездно право на управление на Главна дирекция "Пожарна безопасност и 
защита на населението" – МВР, за нуждите на РСПБЗН-Крушари към РДПБЗН-
Добрич: масивна едноетажна сграда със ЗП 152кв.м. с идентификатор 
40097.501.453.1, масивна едноетажна сграда със ЗП 32кв.м с идентификатор 
40097.501.453.2 и дворно място от 1352кв.м. с идентификатор 40097.501.453 (номер 
по предходен план: квартал 48, парцел IV-189) – публична общинска собственост, 
актувани с акт №2146/22.10.2014г. с.Крушари, за срок от 10 години. 
 

2. Разходите за ел. енергия, вода и отопление, както и разходите по 
управлението на сградите и за всички направени подобрения, свързани с 
нормалното им функциониране са за сметка на Главна дирекция "Пожарна 
безопасност и защита на населението" – МВР. 

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

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост и да сключи договор 
за безвъзмездно право на управление за горепосочения срок. 

 

                                                                                         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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

      ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
земеделска земя от ОПФ, представляваща имоти №011023, 011024, 012022 по KВС 
на с.Кап.Димитрово, на Народно читалище „Св. Кирил и Методий - 1941“ 
с.Ефр.Бакалово с председател Айше Салим. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8  и 
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.39 ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.68 ал.1 т.1 от 
Наредба №8 на ОбС с.Крушари, §6 от Предходните и заключителни разпоредби на 
Закона за народните читалища от ДВ бр.42 от 05.06.2009г. и заявление с вх.№ОС-
12-1047 от 04.02.2015г. от Читалищно настоятелство при НЧ „Св. Кирил и Методий - 
1941“ с.Ефр.Бакалово, с поименно гласуване, общ брой гласували  12, от тях с  12 
гласа  “за”,  0  “против” и   0  “въздържали се”, Общинският съвет  прие 
 

                РЕШЕНИЕ        №   6  / 71 
 

     1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се учреди безвъзмездно 
право на ползване върху земеделска земя, представляваща имоти с номера: 

- №011023 с площ от 12,747дка. по KВС на с.Кап.Димитрово, IV категория, с 
начин на трайно ползване - нива, актувана с АОС 2174 от 10.03.2015г.,  

- №011024 с площ от 12,747дка. по KВС на с.Кап.Димитрово, IV категория, с 
начин на трайно ползване - нива, актувана с АОС 2175 от 16.03.2015г.,  

- №012022 с площ от 11,407дка. по KВС на с.Кап.Димитрово, III категория, с 
начин на трайно ползване - нива, актувана с АОС 1424 от 09.05.2011г. 
на Народно читалище „Св. Кирил и Методий - 1941“ с.Ефр.Бакалово с председател 
Айше Салим за срок от 5 /пет/ години за отдаване под наем или аренда на земята и 
осъществяване дейността на читалището. 

 

2. Възлага на кмета на Община Крушари да сключи договор за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване с Айше Салим - председател на читалищно 
настоятелство при НЧ „Св. Кирил и Методий - 1941“ с.Ефр.Бакалово. 

 

                                                                                         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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

       ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от 
председателя на Общински съвет-Крушари за периода  от 
01.01.2015 до 31.03.2015 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 8 ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната  и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  общ брой гласували 12, от тях със  12  
гласа  “за”, 0  “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 72 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за 
командировки от председателя на Общинския съвет за периода  от 01.01.2015 г. до 
31.03.2015 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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

                 ОТНОСНО: Отчет за разходваните средства за командировки от кмета  на 
Община Крушари за периода  от 01.01.2015 до 31.03.2015 
година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 8 ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната  и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  общ брой гласували 12, от тях със  12  
гласа  “за”, 0  “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 73 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за 
командировки от кмета на общината за периода  от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 
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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

          ОТНОСНО: Отчети за дейността на кметовете на кметства и кметските 
наместници  за 2014 година. 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.23  и                 
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление, общ брой гласували  12, от тях с  
12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 74 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчетите на кметовете на кметства и 
кметските наместници за 2014 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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

          ОТНОСНО: Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на Програмата 
за  развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2014 
година. 

 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.24  и 
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
26а ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, общ брой гласували  12, от тях с  
12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 75 
 

1. Общинският съвет с. Крушари приема доклада за дейността на читалищата  
в изпълнение на Програмата  за развитие на читалищната дейност в община 
Крушари за 2014 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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

          ОТНОСНО: Докладна записка относно внасяне на предложение в Министерски 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия 
на деца-сираци. 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.23  
ал.2  и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл.7 ал.2 т.1  и чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите  и 
осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, общ брой 
гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 76 
 

1. Общински съвет–Крушари дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на Република България,  за отпускане на персонални пенсии на 
децата:  

      Суудин Суудин Реджеб ЕГН ХХХ с адрес с.Лозенец, община Крушари, ул.“Трета“ 
№49 
      Сибел Суудин Реджеб   ЕГН ХХХ с адрес с.Лозенец, община Крушари, ул.“Трета“ 
№49 
      Денис  Суудин Реджеб  ЕГН ХХХ с адрес с.Лозенец, община Крушари, ул.“Трета“ 
№49 
 

2. Предлага на  Министъра на труда и социалната политика  да внесе 
предложение, съгласувано с Министъра на финансите в Министерски съвет на 
Република България за отпускане на персонална пенсия на лицата по т.1 от 
настоящото решение. 
 

                                                                                         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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

          ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на  Дългосрочната програма за използване  
на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2014 
година. 

 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т. 24  и                

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.10  ал.3 т. 2 от Закона за  енергията от възобноваеми източници и 
биогорива, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 77 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение на 
Дългосрочната програма за използване на  енергия от възобновяеми източници и 
биогорива за 2014 година. 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                ПО ТОЧКА   ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

          ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Краткосрочната програма за използване  
на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2014 
година. 

 

                                                                                   
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т. 24  и             

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.10  ал.3 т. 2 от Закона за  енергията от възобноваеми източници и 
биогорива, общ брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ        №  6 / 78 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за изпълнение на 
Краткосрочната програма за използване на  енергия от възобновяеми източници и 
биогорива за 2014 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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                ПО ТОЧКА   ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

          ОТНОСНО: Отчет по Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета  на територията на  община Крушари за 
2014 година. 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.24  и 

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 40 ал. 2 от Закона за защита на животните, общ брой гласували  12, от 
тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 79 
 

1.Общинският съвет с. Крушари  приема отчета  за изпълнение на Програмата  
за овладяване популацията  на  безстопанствените кучета на територията на 
община Крушари. 

 
 
 

                                                                                         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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                             ПО ТОЧКА   СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Информация относно нивото на изпълнение на проектите, по които 
работи община 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  12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ        №  6 / 80 
 

1. Общинският  съвет с. Крушари  приема за сведение  информацията за 
нивото на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари. 
 

 

 

 

 

                                                                                         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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                             ПО ТОЧКА   ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

           ОТНОСНО: Информация за работата на общината при зимни условия сезон 
2014/2015 година. 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.23  и           
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували  12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ        №  6 / 81 

 

1.Общинският съвет с. Крушари  приема за сведение информацията за 
работата на общината при зимни условия сезон 2014-2015 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   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                             ПО ТОЧКА   ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

          ОТНОСНО:  Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен 
имот с идентификатор 40097.11.71 в землището на с. Крушари за 
промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот 
за „ветрогенератор”.  

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и     
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
11, от тях с  11  гласа  “за”,  0  “против”   и   0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 82 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за поземлен 
имот с идентификатор 40097.11.71 в землището на с. Крушари, Община Крушари за 
промяна на предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за 
“ветрогенератор” с площ 14 251 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 454 
м² и площ за временна монтажна площадка 2383 м²; технически параметри на 
ветрогенератора - височина на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 
1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 20÷40%. 
           2. 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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                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                             ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№014143 в землището на с.Земенци за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

                                                                                   
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и      

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
10, от тях с  10  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 83 
 

1. Общинският съвет одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №014143 в 
землището на с. Земенци, Община Крушари за промяна на предназначението му от 
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 29 620 кв.м.; площ на 
фундамента 484 м²; площ за път 370 м² и площ за временна монтажна площадка 
1534 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, 
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 
20÷40%. 
           2. 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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                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

     ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№012055 в землището на с. Земенци за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                  
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
11, от тях с  11  гласа  “за”,  0  “против”  и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 84 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012055 в 
землището на с. Земенци, Община Крушари за промяна на предназначението му от 
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 14 589 кв.м.; площ на 
фундамента 484 м²; площ за път 298 м² и площ за временна монтажна площадка 
2918 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, 
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 
20÷40%. 

     2. 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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                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

     ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№014016 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

 
 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
11, от тях с  11  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 85 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №014016 в 
землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
18 000 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 369 м² и площ за временна 
монтажна площадка 2935 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2.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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                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

     ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№026088 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                  
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”  и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 

 
    РЕШЕНИЕ        №  6 / 86 

 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №26088 в 
землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
6 159 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна 
монтажна площадка 1463 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2. 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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                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

     ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№027143 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 87 
 

1. Общинският съвет с. Крушари добрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №027143 в 
землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
6 159 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 363 м² и площ за временна 
монтажна площадка 2888 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2.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/          
 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 

 

 

 
                      

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

       ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№032046 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”. 

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                   
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 88 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №032046 
в землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
6 138 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 364 м² и площ за временна 
монтажна площадка 1458 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2.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/          
 

 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 

 

 

 
                      

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

     ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№033126 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

                                                                                   
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и       

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”  и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 89 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №033126 в 
землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
5 914 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 362 м² и площ за временна 
монтажна площадка 1444 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2. 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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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 

 

 

 
                      

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

        ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№033128 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.                                                             

 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                      
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 90 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №033128 в 
землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
6 034 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 365 м² и площ за временна 
монтажна площадка 1455 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2. 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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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

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

 

 

 

 
                      

                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

      ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№033130 в землището на с. Полковник Дяково за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”. 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и 

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
11, от тях с  11  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 91 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ  за ПИ №033130 
в землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
5 815 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 357 м² и площ за временна 
монтажна площадка 1421 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2. 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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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ДВАДЕСЕТ И  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

       ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№012046 в землището на с.Добрин за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.                                                                     

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и 

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 92 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ  за ПИ №012046 
в землището на с. Добрин, Община Крушари за промяна на предназначението му от 
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 21 806 кв.м.; площ на 
фундамента 484 м²; площ за път 341 м² и площ за временна монтажна площадка 
2710 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, 
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 
20÷40%. 

2. 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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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                                   ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

   ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№023069 в землището на с. Добрин за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                   

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 93 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №023069 в 
землището на с. Добрин, Община Крушари за промяна на предназначението му от 
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 10 000 кв.м.; площ на 
фундамента 484 м²; площ за път 317 м² и площ за временна монтажна площадка 
2756 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, 
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 
20÷40%. 

2. 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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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТ  И ПЪРВА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

      ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№017054 в землището на с. Коритен за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”. 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                   

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 94 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №017054 в 
землището на с. Коритен, Община Крушари за промяна на предназначението му от 
земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 6 309 кв.м.; площ на 
фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна монтажна площадка 
2935 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, 
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 
20÷40%. 
           2. 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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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТ  И ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

      ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№013055 в землището на с. Александрия за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”. 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и 

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 95 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №013055 в 
землището на с. Александрия, Община Крушари за промяна на предназначението 
му от  земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 10 154 кв.м.; площ 
на фундамента 484 м²; площ за път 346 м² и площ за временна монтажна площадка 
2772 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, 
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 
20÷40%. 

2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
 
 

 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТ  И  ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

      ОТНОСНО: Предложение  относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№020044 в землището на с. Александрия за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и               

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 96 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №020044 в 
землището на с. Александрия, Община Крушари за промяна на предназначението 
му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 20 000 кв.м.; площ 
на фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна монтажна площадка 
1473 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, 
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 
20÷40%. 

2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  6 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТ  И  ЧЕТВЪРТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

      ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№021134 в землището на с. Александрия за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 97 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №021134 в 
землището на с. Александрия, Община Крушари за промяна на предназначението 
му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 23 057 кв.м.; площ 
на фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна монтажна площадка 
2973 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина на кулата до 180м, 
диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и озеленена площ 
20÷40%. 

 2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
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                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  30.04.2015 г. 
                           ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТ  И  ПЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

     ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№004014 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”.  

                                                                                   
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                  
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 98 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №004014 в 
землището на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
18 002 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 955 м² и площ за временна 
монтажна площадка 1764 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
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                           ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТ  И  ШЕСТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

     ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№008078 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”. 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и 

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 99 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №008078 в 
землището на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
9 000 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 368 м² и площ за временна 
монтажна площадка 1472 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
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                           ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТ  И  СЕДМА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
 

     ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 
№012031 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на 
предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за 
„ветрогенератор”. 

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21, ал.1, т.11  и                 

чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.129 ал.1  от Закона за устройство на територията, общ брой гласували  
12, от тях с  12  гласа  “за”,  0  “против”   и  0   “въздържали се”, Общинският съвет 
прие 
 

    РЕШЕНИЕ        №  6 / 100 
 

1. Общинският съвет с. Крушари одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012031 в 
землището на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари за промяна на 
предназначението му от земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 
7 000 кв.м.; площ на фундамента 484 м²; площ за път 1437 м² и площ за временна 
монтажна площадка 1473 м²; технически параметри на ветрогенератора - височина 
на кулата до 180м, диаметър на ротора 112м., Кинт 1.0÷1.5, Пл.застр. 40÷50% и 
озеленена площ 20÷40%. 

2.Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 
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