ОБЩИНА ТРОЯН
ЗАПОВЕД
№ 351/24.03.2015 год.
На 04.03.2015 год., е извършена проверка на недвижим имот – общинска собственост с
идентификатор 73198.506.446 по кадастралната карта на гр.Троян, ул.”Генерал Карцов” №136.
При извършената на място проверка, се констатира, че в североизточната част на имота, в
непосредствена близост до теления мост свързващ двата бряга на река „Осъм”, са разположени
четири броя мобилни маси за сезонна търговия – собственост на „Общински пазари” ЕООД,
гр.Троян. Към момента масите не са отдадени под наем.
Върху три от масите, без разрешение е изградена самостоятелна дървена конструкция с
ламаринен покрив, тип навес, което от своя страна е довело до невъзможност, в случай на нужда
същите да бъдат преместени или ремонтирани.
Установено е, че описаният навес е изграден без разрешение от ЕТ „Поли-Виолета
Минкова”, гр.Троян.
На основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс, с писмо изх.№И-РД-422/
12.03.2015 год. (връчено на 16.03.2015 год.), ЕТ „Поли-Виолета Минкова” е уведомен за
началото на производство по реда на чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, за
изземване на цитираната част от имота по административен ред, но в дадения седемдневен срок
навеса не е демонтиран.
Предвид на изложеното, на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост
Н А Р Е Ж Д А М,
І. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ:
Североизточната част от поземлен имот с идентификатор 73198.506.446 по кадастралната
карта на гр.Троян, ул.”Генерал Карцов” №136, от неоснователно установеното владение на трето
лице - ЕТ „Поли-Виолета Минкова” с ЕИК 202259758, и адрес: гр.Троян, ул.“Васил Левски“
№338, вх.А, ет.7, ап.19.
ІІ. В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ОТ НАЧАЛО НА ПРОИЗВОДСТВОТО ДА СЕ
ДЕМОНТИРА незаконно изградената, от ЕТ „Поли-Виолета Минкова” в частта от имота,
самостоятелна дървена конструкция с ламаринен покрив, тип навес.
На основание чл.5, т.9 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Комунални
услуги - Троян”, демонтирането на дървената конструкция с ламаринен покрив, тип навес да се
извърши от общинско предприятие „Комунални услуги - Троян”.
За демонтирането да се състави протокол.
На основание чл.65, ал.3 от Закона за общинската собственост, демонтирането на
дървена конструкция с ламаринен покрив, тип навес да се осъществи със съдействието на
органите на РУ „Полиция” – Троян.
Разходите по принудителното изземване на частта от общинския имот са за сметка на
държателя, които ако не бъдат заплатени доброволно, се събират по съдебен ред.
Препис от заповедта да се постави на информационното табло на община Троян, на
частта от завладения поземлен имот, и на интернет страницата на община Троян, да се връчи на
ЕТ „Поли-Виолета Минкова”, Началника на РУ на МВР – Троян, Директорът на ОП
„Комунални услуги - Троян”, служителите от дирекция “Общинска собственост и икономика” за
сведение и изпълнение и на директора на дирекцията – за контрол.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред Ловешки административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването й,
като обжалването не спира нейното изпълнение, освен ако съдът не разпореди друго.
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