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З А П О В Е Д  
 

№ РД-08-138 

 

с.Крушари, 07.04.2022 г.  

 

С решение №2/21 от 24.02.2022г. Общински съвет с.Крушари е дал съгласие да се 

прекрати съсобствеността между Община Крушари и „БАБ инвест“ ООД, чрез продажба на 

идеалните части на общината, а именно: 1809/4864 идеални части от поземлен имот 

№40097.501.262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари с обща площ от 

4864 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (да 10 m), актувани с АОС №2641/14.01.2022г. 

С моя заповед №РД-08-103/16.03.2022г. е открита процедура за прекратяване на 

съсобствеността на Община Крушари върху поземлен имот №40097.501.262 (номер по предходен 

план: 243, квартал: 51,52, парцел: V) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Крушари, одобрени със заповед №РД-18-92/19.12.2009г. на ИД на АГКК, чрез изкупуване на 

1809/4864 идеални части от поземлен имот №40097.501.262 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Крушари с обща площ от 4864 кв.м., при съседи: 40097.501.263, 

40097.501.264, 40097.501.229, 40097.501.261, 40097.501.258, 40097.501.257, актувани с АОС 

№2641/14.01.2022г. 

Заповед №РД-08-103/16.03.2022г. на Кмета на община Крушари е изпратена на „БАБ 

инвест“ ООД на 16.03.2022г. на email: office@proakt.bg. 

В точка 4 от заповедта е разписано, че купувачът е длъжен да внесе цените, дължимите 

данъци и такси в 7 (седем) дневен срок, след изтичане на срока за обжалване на заповедта (14 

дни). 

В законовия срок до 06.04.2022г. Пл. Ив. К. – управител на „БАБ инвест“ ООД не е 

представил в общината платежни документи за дължимите суми. 

Предвид гореизложеното на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с точка 4 от Заповед №РД-08-103/16.03.2022г. на Кмета 

на община Крушари, реших: 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М : 

 

1. Процедурата по прекратяване на съсобствеността на Община Крушари върху поземлен 

имот №40097.501.262 (номер по предходен план: 243, квартал: 51,52, парцел: V) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, одобрени със заповед №РД-18-

92/19.12.2009г. на ИД на АГКК, чрез изкупуване на 1809/4864 идеални части от поземлен имот 

№40097.501.262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари с обща площ от 

4864 кв.м., при съседи: 40097.501.263, 40097.501.264, 40097.501.229, 40097.501.261, 

40097.501.258, 40097.501.257, актувани с АОС №2641/14.01.2022г. от „БАБ инвест“ ООД, ЕИК 

206606665 с управител Пл. Ив. К., собственик на 3055/4864 кв.м. ид.части от поземлен имот 

№40097.501.262 (номер по предходен план: 243, квартал: 51,52, парцел: V) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Крушари, целия с площ от 4864 кв.м. по нотариален акт  с 

вх.рег.№7088/19.08.2021г., акт №89, том XIX, дело №3397/2021г., вписан в СВ гр.Добрич, 

открита с моя заповед №РД-08-103/16.03.2022г. 
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2.При депозиране на ново искане от страна на „БАБ инвест“ ООД за прекратяване на 

съсобствеността на Община Крушари върху поземлен имот №40097.501.262 (номер по предходен 

план: 243, квартал: 51,52, парцел: V) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Крушари, одобрени със заповед №РД-18-92/19.12.2009г. на ИД на АГКК да се изготви нова 

заповед за провеждане на процедура за прекратяване на съсобственост. 

 

Настоящата заповед да бъде разгласена до всички заитересовани лица, да се обяви на 

таблото за обяви в сградата на Община Крушари и на интернет страницата на общинската 

администрация Крушари – www.krushari.bg. 

 

Настоящата Заповед може да бъде оспорена чрез кмета на община Крушари пред 

Административен съд Добрич в 14-дневен срок от узнаването й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /n/ 
Кмет на Община Крушари 
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