
  

З А П О В Е Д 
 

№ РД - 733 
 

гр.Елхово 01.11.2018 г. 
 

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с констативен протокол от 29.10.2018 г. на комисия назначена със 
Заповед № РД-719/29.10.2018 г. на кмета на община Елхово, откривам 
производство за принудително изземване на общински имот, находящ се в 
град Елхово, област Ямбол, улица „Черно море“ № 18 и представляващ  
сграда с идентификатор 27382.500.447.1 със застроена площ от 61 кв.м., брой 
етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, построена през 
1955 г. и сграда с идентификатор 27382.500.447.2 с площ от 6 кв.м., брой 
етажи: 1, предназначение: постройка на допълващо застрояване, построена 
през 1955 г., построени в поземлен имот с идентификатор 27382.500.447 с 
площ от 347 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-
103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК.  
 
 МОТИВИ: 
 
ОБЩИНСКИ ИМОТ – частна общинска собственост, актуван с акт за 
общинска собственост № 3650/19.02.2016 г., вписан в Службата по 
вписванията с акт № 89, том ІІ, вх.рег. № 482/26.02.2016 г. е посетен от 
комисия назначена със Заповед №РД-719/29.10.2018 г. на кмета на община 
Елхово. При огледа на място в имота е констатирано, че общинското 
жилището е отключено и  се обитава от нерегламентирани обитатели, две 
жени - Иванка Русева Петрова и Катя Тодорова Петрова. 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
I.ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, частна общинска собственост 
находящ се в град Елхово, област Ямбол, улица „Черно море“ № 18, 
представляващ: сграда с идентификатор 27382.500.447.1 със застроена площ 
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от 61 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 
построена през 1955 г. и сграда с идентификатор 27382.500.447.2 с площ от 6 
кв.м., брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващо застрояване, 
построена през 1955 г., построени в поземлен имот с идентификатор 
27382.500.447 с площ от 347 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени със 
Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК от 
ИВАНКА РУСЕВА ПЕТРОВА И КАТЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА, 
ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЛИЦАТА ДЪРЖАТ ИМОТА БЕЗ ПРАВНО 
ОСНОВАНИЕ. 
 
II.ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗЗЕМВАНЕТО – уведомление на 
заинтересованата страна по реда на чл.61 от АПК, освобождаване на 
общинския имот от присъствието на лицата, които го обитават без правно 
основание; заключване и ограждане на дворното място с оглед ограничаване 
на достъпа до имота. 
 
III.ОПРЕДЕЛЯМ ДАТА НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
06.11.2018г.  от – 9.00часа. 
 
IV.ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА както следва: 
 
Назначавам комисия в състав: 

Председател: …………………../не се чете/…………........................ 
Членове: 
1. ……………./не се чете/………………………………...…………… 
2. ……………./не се чете/………………………………...…………… 
3. ……………./не се чете/………………………………...…………… 
4. ……………./не се чете/………………………………...…………… 

 
 

Със задача: 
1.Да изземе по административен ред описания в т. I общински имот; 
2.Да се заключи общинското жилище и се огради дворното място в което то 
се намира. 
3.Да се състави протокол, в който да се опише състоянието на имота 
  
 Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията по т. IV - за 
сведение и изпълнение;  на РУ “Полиция“ гр. Елхово - за съдействие.
 Заповедта да се връчи на заинтересованата страна – ИВАНКА 
РУСЕВА ПЕТРОВА И КАТЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА. 



  
 Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Елхово. 
  
 Екземпляр от заповедта да се изложи на информационното табло в 
сградата на общинска администрация Елхово. 
 Заповедта може да се обжалва по реда на Административно-
процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако 
съда не разпореди друго. 
 
 
 
ПЕТЪР КИРОВ     п /не се чете/ 
Кмет на община Елхово 
 
 
 


