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З А П О В Е Д  
 

№РД-08-560 

с.Крушари, 02.11.2022г.  

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.1 и ал.2, т.7 от 

Наредба №8 на ОбС с.Крушари, във връзка с чл.182, ал.1 от ЗУТ, скица-виза за проектиране от 

09.09.2022г., издадена от Гл.архитект на Община Крушари и в изпълнение на решение № 10/125 

от 27.10.2022г. на Общински съвет с.Крушари 

 

З А П О В Я Д В А М : 

 

1.Да се учреди от страна на  РПК „Светлина“ с. Крушари , ЕИК 124692476 възмездно и 

безсрочно право на строеж в полза на Община Крушари върху поземлен имот с идентификатор 

40097.501.499 по КК и КР на с. Крушари с площ от 3647 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по 

предходен план: 265, квартал 37, парцел X, за който е отреден УПИ X – За търговия и услуги, 

кв.60 по плана на с.Крушари, за изграждане на сграда за социални услуги със застроена площ от 

275,60 кв.м. и разгъната застроена площ от 275,60 кв.м. 

2.Цената на правото на строеж в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лв., изготвената 

от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност рег.№100100596 от 

14.12.2009г., издаден от Камарата на независимите оценители в България и одобрена от 

Общински съвет с.Крушари да се преведе по банкова сметка на РПК „Светлина“ с. Крушари , 

ЕИК 124692476 в деня на сключване на договора за отстъпено право на строеж. 

 3.Данъците и таксите по сделката се заплащат от Община Крушари. 

 4.На основание чл.48, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за местните данъци и такси Община 

Крушари е освободена от данък придобиване. 

5.Договорът за отстъпено право на строеж се сключва в 7 (седем) дневен срок след 

изтичане на срока за обжалване на заповедта. 

6.Заповедта да се обяви на информационното табло на Община Крушари и в сайта на 

общината: www.krushari.bg. 

Настоящата заповед да се съобщи на РПК „Светлина“ с. Крушари , ЕИК 124692476 и на 

съответните длъжностни лица от общинската администрация за сведение и изпълнение. 

Настоящата Заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК пред Административен 

съд Добрич в 14- дневен срок от узнаването й. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

 

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /п/ 

Кмет на Община Крушари 
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