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З А П О В Е Д  
 

№РД-08-277 
с.Крушари, 20.06.2022г.  

 
На основание чл.193, ал.4 от ЗУТ, решение №5/58 от 31.05.2022г. на Общински 

съвет с.Крушари, заявление с вх.№ОС-12-1820 от 18.04.2022г. от „Халил-АА” ЕООД и във 
връзка с протокол №1 от 20.06.2022г. на комисия назначена със заповед №РД-08-272 от 
17.06.2022г. на Кмета на Община Крушари 
 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
  1.Учредявам на „Халил-АА” ЕООД с ЕИК 206268555 със седалище и адрес на 
управление с.Ефрейтор Бакалово, общ.Крушари, обл.Добрич, ул.“Десета“ №14  с 
управител Алил Халил ЕГН ххххххххх с адрес  с.Габер, общ.Крушари, обл.Добрич, 
ул.“ххххххххх“ №хх право на прокарване на кабелна линия с дължина 150 (сто и 
петдесет) метра и сервитут с площ 600 (шестстотин) кв.м. през второстепенна улица – 
публична общинска собственост от осова точка 21 до осова точка 32, кв.15 по плана на 
с.Габер, която тръгва от УПИ V-101, кв.15 по плана на с.Габер, собственост на Алил Азис 
Халил и стига до ТП „Габер“, находящ се в УПИ I, кв.18 по плана на с.Габер, съгласно 
одобрен ПУП-ПП за обект: „Кабелна линия 0.4 kV от ФвЕЦ в УПИ V-101, кв.15 по 
плана на с.Габер, общ.Крушари, обл.Добрич до електромерно табло ТЕПО 
монтирано на трафопост „Габер““за срок от 50 (петдесет) години. 
 

2.Общата стойност на правото на прокарване е в размер на 1888,00 лв. (хиляди 
осемстотин осемдесет и осем лева), която да се плати в брой в касата на общината 
или по банков път по сметката на общината: BG04IORT80888497522700; BIC:IORTBGSF; 
вид плащане 445900 при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич. 

 
3.Върху стойността на правото на прокарване се заплащат и разходите по чл.43, 

ал.4 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари за изготвяне на пазарна оценка на правото на 
прокарване в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), които да се платят в брой в касата 
на общината или по банков път по сметката на общината:BG29IORT80883187611300 при 
ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич. 

 
4.Сумите по точка 2 и 3 да се внесат в 7 (седем) дневен срок, след изтичане на 

срока за обжалване на заповедта (14 дни от издаването й). 

 

5.Договорът за учредяване правото на прокарване се сключва в 7 (седем) дневен 

срок, след изтичане на срока за обжалване на заповедта след представяне на платежни 

документи за внесените суми по точка 2 и 3. 

 

6.Не се допуска влошаване в условията за застрояване и ползване на общинскитe 
поземлени имоти и след извършване на работите по изграждане на кабелната линия, да 
се отстранят всички повреди, причинени на общинските имоти във връзка с 
изпълнението на работите по изграждането на трасето на кабелната линия, както и да се 
възстанови състоянието на имотите в първоначалният им вид. 
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7.След изграждане на трасето на кабелната линия, собственика има право да 

ползва и поддържа описаните обекти, за който е учреденото правото на прокарване 
съгласно изискванията на действащото законодателство. 

 
8.Отразяването на трасето на кабелната линия по Закона за кадастъра и имотния 

регистър се извършва от собственика. 
 
9.Община Крушари не носи отговорност за съществуващи подземни съоръжения в 

имотите, в които е учредено право на прокарване, ако те не са отразени в кадастралната 
карта.Ползвателят на правото на прокарване е длъжен да се съобрази с вече 
учредените такива в същите имоти, без да ги засяга. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-
дневен срок от съобщаването й чрез общинска администрация с.Крушари пред съда по 
местонахождение на недвижимите имоти. 

 
Настоящата заповед да се връчи на Алил Халил-управител на „Халил-АА” ЕООД, 

ЕИК 206268555 и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /n/ 
Кмет на Община Крушари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


