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qимитрова  и  
Любомира  Димитрова  Младенова  
гр.Кюстендил  

Даниела 	 Ставрева . . _ 	_ 
Гр.Кюстендил  

Йордан 	Валев  
Гр.благоевград  

Елена 	 Валева  
Гр.Благоевград  

Копие  до  
Рднск-кюстЕндил  

~ 
гР.кюстЕндил  

илиян  китАнов  

Гр.6ЛАГОЕВГРАД  

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА, 
С  настоящето  ви  уведомяваме , че  е  издадена  Заповед  №РД-01-05-493/14.12.2021г. на  

Кмета  на  Община  Кочериново  за  премахване  на  двуетажна  паянтова  сграда , изградена  в  УПИ  
XV1-59, кв.59 по  плана  на  с.Стоб , община  Кочериново . 

В  качеството  на  собственици  на  имота  да  предприемете  незабавни  действия  по  
изпълнение  на  заповедта . 

Съгласно  чл. 195, ал. 7 от  ЗУТ  (Изм. - ДВ, бр. 19 от  2009 г., в  сила  от  10.04.2009 г.) 

Собствениците  на  обекти  по  ал. 1 носят  имуществена  отговорност  за  причинени  вреди  и  

пропуснати  ползи  от  своите  виновни  действия  или  бездействия, в  резултат  на  които  е  

настъпила  авария  на  строежа, довела  до  материални  щети  или  увреждане  на  трети  лица  и  

имоти . 

Приложение  до  първите  четири  адресата : 

Заповед  №РД-01-05-493/14.12.2021г. на  Кмета  на  Община  
Кочериново - за  сведение  и  изпълнение  

- 	Снимков  материал  на  съществуващото  състояние  на  сградата  
Приложение  до  Р,~1СК-Кюстендил  Копие  от  Заповед  №РД-01-05- 

493114.12.2021г. наЈіГnета  на  Общr~на  Кочериново  - за  сведение  

ивАн  м~л~tов 
	 *Заличена  инфс;ѕмация  

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  КОЧЕРИНОВО 	 Реrламент/ЕС./2016/679 
Б.Г, Е.Б/8екз. 
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Във  връэка  с_ получено  писмо  от  РДНСК-Кюстендил  в  община  Кочериново  с  
вх.№АГ-05-15/11.03.2021г. относно  подадена  жалба  от  Илиян  Китанов  е  иэвършена  
проверка  от  служители  на  Община  Кочериново , назначена  със  Заповед  №РД-01-05- 

135/05.04.2021 г. на  Кмет;а  на  Община  Кочериново  за  „самосрутваща  се  сграда" в  УПИ  
XV1-59, кв.59 по  гьлана  на  с.Стоб. Проверката  се  извърши  от  ул."Плиска" и  УПИ  XV-77 

към  УПИ  XV1-59 кв.59, при  която  се  състави  Констативен  протокол  №4/05.04.2021 г. в  
присъствието  на  йордан  Златков  Валев  и  Илиян  Китанов . 

При  извър i.liена  сгужебна  проверка  на  09.12.2021 г. от  ул."Плиска" към  УПИ  XV1- 

59, кв.59 се  устамови , че  в  обстоятелствата  и  състоянието  на  сградата  няма  промяна . 

Констатаи,иите  от  проверките  са  следните : 
Относно  у~тановени  несъответствия  в  номерата  на  имотите  по  действащия  

кадастрален  и  рЕэгулационен  план  на  с.Стоб, одобрен  със  Заповед  №  4387/01.10.1963г. 

и  описаните  съи.+;ите  имоти  в  НА  №163, том  3, дело  №1035 от  14.06.1994г. и  НА  №127, 
том  9V, дело  №':323 от  30.12.1985г. се  състави  Удостоверение  на  идентичност  с  изх. 
№АГ-10-90/09.1 2.'?021 г. на  община  Кочериново , в  което  са  описани  несъответствията  в  
номерата  на  имстите  и  документа  за  собственост . 

В  УПИ  ХV1-59 по  действащия  кадастрален  и  реryлационен  план  на  с.Стоб  
одобрен  със  Заг +овед  №  4387/01.10.1963г. ( идентичен  с  описания  в  НА  №163, том  3, 

дело  №1035 от  В 4.06.1~94г. УПИ  XV-58, кв.59) има  изградена  двуетажна  паянтова  
сграда-необитае  v а, не  е  ахранена  с  ток  и  вода . Същата  е  отразена  в  плана  на  с.Стоб  
и  е  разположенгз  по  стр  эничната  реryлационна  граница  с  УПИ  XV-77 ( идентичен  с  
описания  в  НА  №127, том  1V, дело  №1323 от  30.12.1985г. УПИ  XV-77, кв.60), 
собственост  на  калбопо,дателя  Илиян  Китанов . Сградата  е  изградена  от  каменна  и  
ryхлена  зидария  г: покрив  от  дървена  конструкция  покрит  с  цигли , хлътнал  и  разрушил  
се  на  места , изгн iіли  са  ;осещи  греди , стената  от  към  УПИ  XV-77 е  в  лошо  състояние  
има  пукнатини  и  твори . 

УПИ  XV1- 5 Э  е  собственост  на  Йордан 	 Гаврилов  и  Елена  
Гаврилова  съгласно  НА  №163, том  3, дело  №1035 от  14.06.1994г. с  наследници  Гюлка  

Диnлитрова , Любомира 	 Младенова , Даниела  
Ставрева , Йорд~ Fi ._ 	Валев  и  Елена 	 Валева , съгласно  Удостоверения  
за  наследници  с :лзк. №0155/06.12.2021 и  изх. №0156/06.12.2021 г. издадени  от  Кмета  
на  с.Стоб . 

Съгласно  Flаредба  №3 / 21.10.2004г  за  основните  положения  за  проектиране  на  
конструкциите  нС  г.троежiºте  и  въздействията  върху  тях  чл. 10 ал. 1 експлоатационния  
срок  на  конструкцгіята  на  ;градата  е  50 години , който  е  изтекъл  

Не  е  налице  друга  техническа  възможност  за  поправяне  и  заздравяване, 

поради  сериоэни  конструктивни  дефекти  на  двуетажна  паянтова  сграда. Сградата  е  
опасна  за  здравето  и  живота  на  гражданите , негодна  е  за  използване , застрашена  е  от  



самосрутване, създава  условия  за  възникване  на  пожар, вредна  е  в  санитарно- 
хигиенно  отношение  и  не  може  да  се  поправи  или  заздрави. 

Към  протаколитё  е  изготвен  снимков  материал  на  съществуващото  положение  
на  сградата. Комисията;предлага  двуетажна  паянтова  сграда  изградена  в  УПИ  XV1-59, 
кв.59 по  плана  на  с.Сто~, да  бъде  премахната  незабавно. 

На  основание  чл.195, ал.6 във  връзка  с  чл.196, ал.З  от  ЗУТ  и  Констативен  
протокол  4/05.04 2021г. и  Констативен  протокол  №26/09.12.2021г. 

НАРЕЖДАМ: 

1. да  бъде  премахната  двуетажна  паянтова  сграда, изградена  в  УПИ  XV1-59, кв.59 
по  плана  на  с.Стоб, собственост  на  Йордан 	 Гаврилов  и  Елена  

Гаврилова, съгласно  НА  №16З, том  З, дело  №10З5 от  14.06.1994г. с  
наследньщи  Гюлkа 	 Димитрова, Любомира 	 Младенова, 

Даниела 	 Ставрева, Йордан 	Валев  и  Елена ; 	Валева  
съгласнс  Удостсверения  за  наследници  с  изх. №0155/06.12.2021 и  изх. 
№0156/05.12.2021 г. издадени  от  Кмета  на  с.Стоб. 

2. Собствеr~иците  да  предприемат  незабавни  действия  за  обезопасяване  на  имота  
и  сграда  -а  в  него. 

З. РазходитF по  премахване  на  двуетажна  паянтова  сграда  в  УПИ  XV1-59 да  
бъдат  за  с:метка  rіa собствениците. 

4. Срок  за  й~ьпълнемие  на  заповедта  — незабавно  
5. Настоящ~та  заповед  да  се  сведе  до  знанието  на  наследниците  на  Йордан  

~ 	Гаврилов  и  Елена 	i Гаврилова: Гюлка 
	

4имитрова, 

Любомир 	 Младенова, Даниела  , 	 Ставрева, Йордан  
Еалев  и  Елена 	 ЕЗалева  

Допускам  предварително  изпълнение  на  Заповедта  - на  основание  чл.196, ал.З  
от  ЗУТ. 
Заповедта  подлежи  на  обжалване  по  реда  на  чл.215 от  ЗУТ, чрез  община  
Кочерино  зо  пред  Административен  съд  — Кюстендил, в  14-дневен  срок  от  
датата  на  връчването  й. 
Жалбите  и  протFстите  срещу  Заповедта  не  спират  изпълнението  й, съгласно  
чл.217 от  ЗУТ. 
Препис  дт  заповедта  да  се  връчи  на  лицата  за  сведение  и  изпълнение. 

Изготвиr:  

инж.Бисерка  Георгиева  
Ст.експерт  „Контрол  по  9~виелетото' 

Съгласували:  

арх.Екатерина  Баханова  
Главен  архитект  на  Оf~щи  ` очёриново  

/ М3рия  Чомакова  
Кьрист  към  Об~н~ГСочеуи~ово  

* лзегzа  инфо;.~rлация  

ивАН  МинК9б  
iCMET НА  О1 ЩИН  
Б. Г/4 ека  

Per.zaмeят/ЕС!24 i 6/679 

РИWО,~30 
~'~ 


