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З      А      П      О      В      Е       Д 

 

№ РД-1226 

 

гр. Смолян 15.11.2019 г. 
 

 

                Подписаният НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ –  Кмет на   Община 

Смолян,  след  като  разгледах  преписката  -  Протокол   от  07.05.2019 година  на  

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

самосрутваща се жилищна сграда   с идентификатор  67653.927.87.1 в поземлен имот с 

идентификатор 67653.927.87 по кадастралната карта на  гр.Смолян кв.Устово одобрена 

със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г.  собственост на Дафина Я. Гълъбова, Сълзица А. 

Асенова, Асен Б. Асенов, Мирослав Б. Асенов, Магдалена Б. Асенова и Ася М. 

Рупцова. 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- Дафина Я. Гълъбова, Сълзица А. Асенова, Асен Б. Асенов, 

Мирослав Б. Асенов, Магдалена Б. Асенова и Ася М. Рупцова в тримесечен срок от 

датата на получаване на заповедта, да  извършат цялостно събаряне на жилищната 

сграда. 

 

                2. Собствениците   при събаряне на жилищната сграда да предприемат мерки 

относно обезопасяването на пътя. 

 

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

на територията и нормативните актове по неговото изпълнение. 

 

      

      Мотиви :  Сградата е полусъборена. Изградена е от каменна зидария на 

глинен разтвор. Останали са частични външни стени. Поради нестопанисването, 

атмосферните влияния и  естественото   износване, сградата е  изгубила целостта и 

обема си  и е станала  опасна  за минаващите граждани и съседните сгради. 
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Денивилацията на терена е голяма и при падане на строителни материали могат да се 

нанесат сериозни щети на сградата   под нея. 

              Сградата  не подлежи на възстановителни дейности. 

   

              Сградата  не подлежи на възстановителни дейности. 

              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      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


