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З    А    П    О    В    Е    Д 
№ РД-583 

гр.Елхово 04.09.2018 г. 
 
МОТИВИ: На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
/ЗМСМА/, чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и протокол на комисия, назначена със 
заповед  № РД – 548 от 17.08.2018 г. на кмета на общината , която:извърши оглед на жилищна сграда, 
построена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.888 по КК на гр. Елхово, одобрена със заповед № 
РД-18-103/28.11.2008г. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.888  по КК на гр. Елхово е частна 
собственост на: наследници на Донка Георгиева Паскалева /Силвия Бимиш Розенберг и Филип Илиянов 
Чорбаджиев/ и Костадинка Георгиева Паскалева-Карабашева/Кабадашева/, съгласно нот.акт №116, т.III, 
н.д.687/1995г. на Районен съд-Елхово. 
            При извършения оглед комисията 
                                                                      УСТАНОВИ: 

Сградата е построена на уличната регулация, същата е в  лошо, неподдържано състояние. Покривът 
не съществува. Останали са само външните ограждащи стени на сградата, които са полуразрушени.Външна 
мазилка няма, разтворът между тухлите е обрушен.Въпросната северна стена от сградата, която е на 
уличната регулация е възможно да падне при минимално въздействие.Дограма липсва. В и около сградата 
има битови и строителни отпадъци, буйна растителност.  
             Състоянието  на сградата  в  имота създава опасност за здравето и неудобство на живущите в 
съседство и преминаващите около имота граждани , както и са създадени  условия за развъждане на 
безстопанствени домашни животни, гризачи, змии и др. 
                                                                     НАРЕЖДАМ: 
           На наследници на Донка Георгиева Паскалева /Силвия Бимиш Розенберг и Филип Илиянов 
Чорбаджиев/ и Костадинка Георгиева Паскалева-Карабашева /Кабадашева/ в 30 / тридесет/ дневен срок от 
съобщаване на настоящата заповед да премахнат   сградата , тъй като поради естественото износване и 
неподдържане не може да се поправи или заздрави,  негодна е за ползване,  в много лошо състояние, 
самосрутваща се, опасна за живота и здравето на живущите в съседство и преминаващите около имота 
граждани, създава условия за развъждане на безстопанствени животни, гризачи, змии и др. 
          При неизпълнение на заповедта в определения срок, ще се предприемат действия , съгласно Наредба 
№16 на Общински съвет-Елхово за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или 
премахване на строежи или части от тях на територията на общината. 
          Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от 
съобщаването чрез Община Елхово пред Административен съд Ямбол. 
          Съгласно чл.217, ал.1, т.9 от ЗУТ жалбите и протестите не спират изпълнението на акта. 
          Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, за сведение и изпълнение. 
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