
 

 

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч 

                       9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, 

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

 

 

 

З А П О В Е Д  

 

№РД-08- 97 

 

с.Крушари, 22.02.2021г. 

 

 

 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.22, ал.2 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари и във връзка с решение 

№1/8 от 29.01.2021г. на Общински съвет с.Крушари  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1.Да се учреди безвъзмедно право на управление на Защитено жилище за хора 

с умствена изостаналост с.Крушари със седалище и адрес на управление 

с.Крушари, ул.”Девети септември” №25Б върху общински имот-публична общинска 

собственост: 

- Защитено жилище с.Крушари - сграда с идентификатор 40097.501.719.1: 

застроена площ  от 298 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за 

обитаване, разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.719 (стар 

идентификатор 40097.501.454, номер по предходен план №190, кв.48, парцел XII) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, актувани с Акт за 

публична общинска собственост №2267 от 28.07.2016г. за срок от 5 (пет) години. 

 

2.Всички разходи свързани с управлението на имота са за сметка на Защитено 

жилище за хора с умствена изостаналост с.Крушари. 

 

3.Защитено жилище с.Крушари - сграда с идентификатор 40097.501.719.1: 

застроена площ  от 298 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за 

обитаване, разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.719 (стар 

идентификатор 40097.501.454, номер по предходен план №190, кв.48, парцел XII) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари с адрес на имота 

с.Крушари, ул.“Девети септември“ №25Б се предоставя на  Защитено жилище за 

хора с умствена изостаналост с.Крушари за осъществяване на здравни и социални 

дейности на територията на Община Крушари. 
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4.Договорът за безвъзмездно право на уравление върху имот-публична 

общинска собственост между Община Крушари и Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост с.Крушари се сключва в седемдневен срок след влизане в 

сила на настоящата заповед. 

 

5.Определям комисия в състав: Нели Иванова-ст.счетоводител, Калина 

Минчева-мл.експерт РРОС и Николинка Ненова-мл.експерт ОС, която да извърши 

предаване на имота на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 

с.Крушари и състави приемо-предавателен протокол. 

 

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

сайта на общината: www.krushari.bg. 

 

Настоящата Заповед може да бъде обжалване по реда на АПК пред 

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

 

Заповедта да се съобщи на Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост с.Крушари и на съответните длъжностни лица от общинската 

администрация за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /п/ 
Кмет на Община Крушари  
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