
 
 

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@dobrich.net; site: www.krushari.bg 
 

 
З А П О В Е Д  

 
 

№РД-08-358 
с.Крушари, 18.06.2020г. 

 
 
 На основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 и 6 от Закона за общинската 
собственост, чл. 47, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари и във връзка с решение №7/73 от 
28.05.2020г. на Общински съвет Крушари  
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1.Да се дари на Църковно настоятелство на храм „СВЕТИ МЪЧЕНИК ТРИФОН“ с.ТЕЛЕРИГ, със 
седалище и  адрес на управление с.Телериг-9420, общ.Крушари, Булстат 177201547, представлявано 
от Емануил Юсеин-председател на църковното настоятелство, следният общински имот: 

-Урегулиран поземлен имот VIII с пл.№203, отреден „За църква“ в кв.14 по плана на с.Телериг с 
площ от 504 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №2524/17.04.2019г., при граници: 
Улица от о .т.27 до о.т.15, УПИ IX-202, УПИ VII-204, улица от о.т.28 до о.т.27.  

2.Данъчната оценка на имота, предмет на дарението е в размер на 1004,00 (хиляда и четири) 
лв., съгласно удостоверение с изх.№58060000243/04.05.2020г. от служба „Местни данъци и такси“ в 
Община Крушари 

3.На основание чл. 47, ал. 2 и 3 от ЗМДТ Църковно настоятелство на храм „СВЕТИ МЪЧЕНИК 
ТРИФОН“ с.ТЕЛЕРИГ, представлявано от Емануил Юсеин-председател на църковното настоятелство 
да заплати 3% местен данък от данъчната оценка на имота в размер на 30,12 лв. (тридесет лева и 
дванадесет стотинки) в брой в касата на общината или по банкова сметка на община Крушари: 

IBAN: BG04IORT80888497522700, 
BIC: IORTBGSF, вид плащане 442500,  
ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич. 
4.Имотът се дарява на Църковно настоятелство на храм „СВЕТИ МЪЧЕНИК ТРИФОН“ 

с.ТЕЛЕРИГ за построяване на ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС. 
5.Договорът за дарение между Община Крушари и Църковно настоятелство на храм „СВЕТИ 

МЪЧЕНИК ТРИФОН“ с.ТЕЛЕРИГ да се сключи след влизането на Заповедта в сила. 
6.Заповедта да се обяви на информационното табло на Община Крушари и в сайта на 

общината: www.krushari.bg. 
7.Настоящата заповед да се връчи на Емануил Ириза Юсеин и на съответните длъжностни лица 

от общинската администрация за сведение и изпълнение. 
Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично. 
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Добрич в 14-дневен срок от 

узнаването й. 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /П/ 
Кмет на Община Крушари  
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