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З      А      П      О      В      Е       Д 

 

№ РД-1224 

 

гр. Смолян 15.11.2019 г. 
 

 

                Подписаният НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ –  Кмет на   Община 

Смолян,  след  като  разгледах  преписката  -  Протокол   от  10.10.2019 година  на  

Комисията   назначена    със    Заповед   №  РД-0219/27.03.2019 г.,  за  установяване  на   

самосрутваща се жилищна сграда  с иднтификатор 67653.915.630.1 в поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.630 по кадастралната карта на гр.Смолян одобрена със 

заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК – Смолян, участвуващ в УПИ ХХХIII-

1542,1543 в кв.107 поп плана на кв.Г.Смолян собственост на н-ци Филип В. Милушев – 

Марийка Ф. Монева, Сийка Ф. Енева, Георги Ф. Милушев, Софка Н. Милушева, Филип 

Б. Милушев, Ана В. Петусис, Димитър В. Милушев, Илия В. Милушев, Стефанка 

И.Милушева Филип А. Милушев и Пенка А. Нейчева и на основание  член  195,  ал.6  

от  Закон  за  устройство   на  територията и чл.  44,   ал. 1 и  ал. 2  от   Закона за 

местното самоупраление и местната администрация.  

 

 

Н     А     Р     Е      Ж      Д      А      М 

                        
                                                 

 

               1. Собствениците - н-ци на Филип В. Милушев – Марийка Ф. Монева, Сийка 

Ф. Енева, Георги Ф. Милушев, Софка Н. Милушева, Филип Б. Милушев, Ана В. 

Петусис, Димитър В. Милушев, Илия В. Милушев, Стефанка И. Милушева Филип А. 

Милушев и Пенка А. Нейчева в тримесечен срок от датата на получаване на заповедта, 

да  извършат цялостно събаряне на жилищната сграда. 

                2. Собствениците на имота , при събаряне на жилищната сграда да 

предприемат мерки относно обезопасяване на съседните сгради и улица «Любен 

Каравелов». 

                3. Собствениците на имота да спазят общите правила на Закона за устройство 

на територията и нормативните актове по неговото изпълнение. 

 

      

 Мотиви : Сградата се състои от два етажа. Изградена е от каменна зидария на 

глинен разтвор. Покривната конструкция е компроментирана. Външните стени са 

започнали да се рушат. Поради нестопанисването, атмосферните влияния и  
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естественото   износване, сградата е  изгубила целостта и обема си  и е станала  опасна  

за минаващите граждани и превозни средства по улица «Любен Каравелов».  

            

            При   неизпълнение  на   дадените   предписания,  Община  Смолян,  ще  

приложи   разпоредбите на   чл. 21  от   Наредбата  за   принудително   изпълнение  на  

заповеди  за  премахване,  ремонтиране,  преобразуване,  заздравяване,  обезопасяване,  

хигиенизиране  и   есттетизиране   на   строежи   или   части   от   тях   от   органите   на   

Община   Смолян. 

                            

            Настоящата   заповед   да  се  връчи  на    заинтересованите   страни  по  реда  

на  АПК,   за  сведение   и   изпълнение. 

             Заповедта   подлежи  на  обжалване  по  реда  на  чл.  215  от  ЗУТ,  в   14   

дневен  срок   от   датата   на   получаване,  чрез   Община   Смолян,   до   

Административен   съд   Смолян. 

 

 

 

 
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


