
 

 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. (централа): 03072 / 9292, факс: 03042/9224 

E-Mail: oba_nedelino@abv.bg 

  
З А П О В Е Д 

№346/17.09.2019г. 

общ.Неделино, обл. Смолян 

 

Във връзка с постъпила  в Община Неделино писмо от началника на РДНСК- Смолян с вх. № 

24- 01- 36/22.08.2019г. с приложен сигнал от Невка Величкова Генчева от гр.Неделино, ул.Цанко 

Царковски и извършена проверка от служители за контрол по строителство по чл.223, ал.2 от ЗУТ 

при Общинска администрация Неделино на строеж:„Бетонова стена” разположен между ос.т.498 и 

ос.т.499 на ул.Иван Вазов в гр.Неделино  е образувана преписка. 

При извършена проверка  е  съставен  Констативен акт № 1/02.09.2019 год. на основание чл. 

224а от ЗУТ  и Констативен акт№ 2/02.09.2019 год. по реда на чл. 225а от ЗУТ, за премахване на 

строежа , съставени от длъжностни лица  по чл. 223, ал.2 от ЗУТ, които са неразделна част от 

настоящата Заповед. 

 Строеж „Бетонова стена”е построена между ос.т.498 и ос.т.499  по плана на гр. Неделино. 

Извършител на строежа е фирма „МУЛТИ СТРОЙ- 64“ ЕООД гр. Кърджали с управител Сеид 

Бехчед Мехмед  съгласно договор за строителство №31 от 02.04.2019г. 

Строителството е изпълнено  без одобрени проекти, без разрешение за строеж и без протокол 

за строителна линия и ниво. 

Строежът представлява „ Бетонова стена” с размери  дължина 12,60м., началото е с височина 

2,10м., на другия край 1,90м. и ширина горен край 0,25м. 

Съгласно разпоредбата на чл. 137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл. 10 , ал.3 от Наредба № 1/30.07.2003 

год. за Номенклатурата на видовете строежи, строеж „ Бетоновата стена” е пета категория – строеж 

от допълващо застрояване. 

На основание установеното с констативен акт № 1/02.09.2019 год. и констативен акт № 

2/02.09.2019 год. на Община Неделино и видно от събраните по преписката доказателства, при 

изпълнение на строителството са допуснати следните нарушения: 

 

Строителството е извършено без необходимите строителни книжа в нарушение на 

чл.141 от ЗУТ, чл. 148 от ЗУТ и без строителна линия и ниво в нарушение на чл. 157 от ЗУТ. 

 

Със съставените констативни актове е поставено началото на административното 

производство по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж. Констативен  акт № 

1/02.09. 2019 год. и констативен акт №2/02.09.2019г. е съставен в отсъствие на нарушителя, като е 

съобщен по реда на §4, ал.1 от ДР на ЗУТ. 

Предвид горе изложеното е налице безспорно установен незаконен строеж по смисъла на чл. 

225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ и съгласно него подлежи на премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ. 

 С оглед горе изложеното и на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.225, ал.2,, т.1 

и т.2 и чл. 223, ал.1, т.8 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нареждам: 

 

1. Фирма „МУЛТИ СТРОЙ-64“ЕООД с управител Сеид Бехчед Мехмед , с адрес гр. Кържали 

6600, кв. „Възраждане” бл.90, вх.В да премахне установеният незаконен строеж: „Бетонова 

стена” построена между ос.т.498 и ос.т.499  по плана на гр. Неделино. 

2. Определям едномесечен срок от влизане в сила на настоящата заповед за доброволно 

изпълнение на разпореденото премахване, като в този срок извършителят на строеж го 

премахне, извози строителните отпадъци на определеното от Кмета на Община Неделино 

място и възстанови терена във вида, съществувал преди извършване на незаконното 

строителство. 

3. При неспазване на срок за доброволно изпълнение по т.2 на настоящата заповед, да се 

извърши принудително премахване на незаконния строеж, за сметка на извършителя , по реда 

на чл. 225а, ал.3 от ЗУТ и по ред определен с Наредбата за принудително изпълнение на 

заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Неделино. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Димитър Стефанов Директор 

дирекция „Строителство и благоустройство на територията“ при Община Неделино. 

Настоящата Заповед да се връчи на заинтересованите лица за изпълнение. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Кмета на 

Община Неделино пред Административен съд Смолян, м 14 / четиринадесет/ дневен срок от 

връчването. 
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БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на Община Неделино 

 

 


