
ОБЩИНА ПЕРНИК 
Сертифицирана по ISO 9001:2015 

2300 Перник, nл. "Св. Иван Рилски" IA; 
тел: 076 1 602 933; факс: 076 1 602 890; IVI~' IN .peгnik . bg 

ЗАПОВЕД 

N~ ..... d..~.l! .. $. ..... .. 
гр. Перник ... Q . .&.-.. 9..2 .... 2018 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225а, ал. 1 във връзка с чл. 225 , ал. 2, т . 2, ал. 3 и 
ал . 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съставени : конетативен протокол N2 1-18/ 
СЛУ-3090/08.06.2018 г. и конетативен акт N2 2-18/СЛУ-3090/12 . 07 .2018 г. 

НАРЕЖДАМ: 

1. В срок до 30 (тридесет) дни, считан от датата на влизане в сила на настоящата заповед, да 
бъде премахнат строеж: "Дървен навес", намиращ се в УПИ 11-,. ритуален дош кв. 1 (7001) по 
плана на гр. Перник, ЦГЧ в имот с идентификатор 55871.502.1595, съгласно кадастралната 
карта на гр. Перник с административен адрес: ул. "Физкултурна" .N'!! 1 от Светлана 
Асенова Георгиева, в качествотой на управител и ЕТ "Орион 500- Светлана Георгиева", 
ЕИК 823032520, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. "Софийско шосе" .N'!! 
40. 

2. При констатиране неизпълнението на настоящата заповед от страна на Светлана Асенова 

Георгиева, в качеството и на управител и ЕТ "Орион 500 - Светлана Георгиева", ЕИК 

823032520, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. "Софийско шосе" .N'!! 40: 
2.1.Да се състави протокол (приложение .N'!! 1 към чл. 10 от Наредбата за принудително 

изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях 

на територията на община Перник) и копие от цялата образувана преписка в отдел 

ИПКС при Община Перник, да се предаде на директор на дирекция "Строителство, 

инфраструктура и екология" при Община Перник за предприемане на последващи 

действия, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за 

премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община 

Перник. 

2.2.На виновното лице Светлана Асенова Георгиева, в качеството и на управител и ЕТ 

"Орион 500 - Светлана Георгиева", ЕИК 823032520, със седалище и адрес на 
управление: гр. Перник, ул. "Софийско шосе" .N'!! 40, да му бъде съставен акт за 
установяване на административно нарушение на основание чл. 232, ал. 5, т. 1 от 
ЗУТ, в размер от 1000 до 5000 лв., а именно за неизпълнение на писмено нареждане 
на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност, да премахне 

строеж. 

2.3. След като бъде определена дата за принудителното изпълнение на настоящата 
заповед, своевременно да бъдат уведомени всички заинтересовани страни. 

3. В случай на принудително изпълнение на настоящата заповед от "ЛЕО-2006" ООД, ЕИК 

113582854, ако строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- и 

взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, 

оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване 

на строежа със съдействие на представители на Първо Районно управление- Перник. 

4. За наличността на изнесеното имущество от служителите на дирекция "Строителство, 

инфраструктура и екология" при Община Перник, в присъствие на представители на 

Първо Районно управление - Перник, да се състави подробен опис за вида, количеството и 
състоянието му при изнасянето. 
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5. Изнесеното движимо имущество, както и годните за употреба елементи от премахнатия 

строеж да се оставят на отговорно съхранение в склада на "Жилфонд" ЕООД- Перник. 

6. Всички направени разходи по принудителното изпълнение на настоящата заповед ще 

бъдат за сметка на Светлана Асенова Георгиева, в качеството и на управител и ЕТ 

"Орион 500- Светлана Георгиева", ЕИК 823032520, със седалище и адрес на управление: 
гр. Пернцк, ул. "Софийско шосе" .N!! 40. 

МОТИВИ: 

На 13 .04.2018 г. в отдел "Инвестиционно проектиране и контрол по строителството" (ИПКС) при 

Община Перник, е била получена докладна записка от Лъчезар Гърнев -управител Общинско предприятие 

"Общинска собственост, спортни и туристически обекти" (ОП "ОССТО") с изх. N2 18/ВП-689/13 .04.2018 г. , 

относно предприемане на необходимите действия за премахване на изградената в терен-общинска 

собственост с площ от 88 м2 , намиращ се в гр. Перник, ЦГЧ- паркинга на ОД на МВР - Перник, постройка 
и навес, обособени в търговски обект- кафе "Редута". 

При направена служебна справка в отдел "У стройство на територията" при Община Перник е било 

установено, че кафе-аперитив "Редута" е изграден в УПИ 11 _ за ритуален дом, кв. 1 (700 1) по плана на гр. Перник, 
ЦГЧ, представляващ имот с идентификатор 55871 .502.1595 и обект с идентификатор 55871.502.1595.3 , 
съгласно кадастралната карта на гр. Перник. 

С писмо изх . N2 18/СЛУ-3090/24.4.2018 г. Община Перник е уведомила управителя на ЕТ "Орион 

500-Светлана Георгиева" , че нейни служители ще извършат проверка на място и по документи на 

08.05.2018 г. от 14:00 часа. Поради факта, че писмото се е върнало в Община Перник с отбелязване 

непотърсен , проверката не се е състояла. 

С писмо изх. N2 18/СЛУ-3090-1 /29.05.2018 г . Община Перник е насрочила нова проверка за 

08.06.2018 г. от 14:00 часа, като този път е обявила писмото на 30.05.2018 г. по реда на § 4 от 
Допълнителните разпоредби на закона за устройство на територията и чл. 61, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс, а именно: чрез залепване на кафе-аперитив "Редута", 

представляващ обект с идентификатор 55871.502.1595.3 , съгласно кадастралната карта (КК) на гр. Перник, 

намиращ се в УПИ 11 _ за ритуален дом , кв. 1 (7001) по плана на гр. Перник, ЦГЧ и имот с идентификатор 
55871 .502 .1 595, съгласно КК на гр. Перник, писмо с изх. N2 18/СЛУ-3090-1 / 29.05.2018 г. , на 

информационното табло на входа на Община Перник и е било публикувано на официалния сайт на Община 

Перник (www.peгпik.bg) , за което е съставена служебна бележка и протокол от 30.05.2018 г . 

На 08.06.2018 г. служители от отдел ИПКС при Община Перник са извършили проверка на място и 
по документи в присъствието на Светлана Асенова Георгиева, по време на която са установили следното: 

Към югоизточната фасада на обект с идентификатор 55871.502.1595 .3 , съгласно КК на гр. Перник 
(кафе-аперитив "Редута") е изграден дървен навес, състоящ се от 12 броя дървени колони, със сечение 9/9 
см и средна височина средно около 2,30 м. Върху тях е изградена дървена покривна конструкция , състояща 

се от дървени греди, върху които е накована дървена обшивка и е положено покривно покритие от 

вълнообразна ламарина. Дървените колони са захванати посредством метални планки и болтове към 

бетонова основа. Дървените греди стъпват върху част от югоизточната стена на кафе-аперитива и са 

заковани за надлъжна дървена греда. Навесът се използва като зала за консумация към кафе-аперитива, 

като на външните (ограждащи) колони е монтирана винилова обшивка, част от която по време на 

проверката е навита. 

За обект с идентификатор 55871.502.1595.3, съгласно КК на гр. Перник в Община Перник са 

налични, а и бяха представени от г-жа Георгиева по време на проверката: одобрените проекти на 

20 . 10 . 1997г. и разрешение за строеж N2 137/27 .10.1997 г ., издадено от главния архитект на община Перник; 

обяснителни записки към проекта; протокол N2 3/21.01.1998 г. за определяне на строителна линия и ниво ; 

договор за наем N2 960830ТО85/12.08.1996 г.; договор N2 040430Т387/ 07.04.2004 г. и анекс N2 1 към него от 
30.03 . 2007г. , сключени между Община Перник и ЕТ "Орион 500 - Светлана Геориева" за отдаване под наем 

на терен, намиращ се в ЦГЧ - паркинга на МВР, за търговска дейност - кафе-аперитив. Размерите на 

дървения навес са съгласно окомерната скица. 

СъглаСf-!О одобрените проекти на 20.10.1997 г. от главния архитект на община Перник е бил 

разрешен метален навес, изграден от 1 О броя кръгли метални колони - 060, облечени в основата след 
плочките с циментови кръгли бази. Размерите на навеса са били предвидени да бъдат 2,15/ 8,20 м и средна 
височина- 2,30 м . По данни на г-жа Георгиева, металната конструкция на навеса е била премахната и на 

нейно място е изградена дървена такава, като не е известна годината на изграждане на навеса в този му вид. 

Всички констатации от извършената проверка са подробно описани в конетативен протокол N2 1-18/ 
СЛУ -3090/08.06.2018 г. 

С писмо изх. N2 18/СЛУ -3090-2/18.06.2018 г. Община Перник е изискала от ЕТ "Орион 500-
Светлана Георгиева" с ЕИК 823032520, представляван от Светлана Асенова Георгиева, в 7-дневен срок, 

считан от датата на получаването му, да представи в Община Перник, нотариално заверена декларация, от 
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която да е видна годината на изграждане на навеса в настоящия му вид. Писмото е било получено лично от 

г-жа Георгиева на 20.06.2018 г. С уведомително писмо с вх. N2 18/СЛУ-3090-3/25.06.2018 г. г-жа Георгиева 

е представила в ЦИАО при Община Перник нотариално заверена декларация с рег. N2 1634/22.06.2018 г., 

съгласно която е декларирала, че притежаваните от нея постройка и навес, обособени като търговски обект 

"Редута", със застроена площ от 88 м2 , са построени и окончателно завършени през 1998 г . 
При направена служебна справка в архивите на Община Перник е било установено, че: 

1. УПИ 11 -за ритуален дом, кв. 1 (700 1) по плана на гр. Перник, ЦГЧ е частна общинска собственост, 
съгласно акт N2 1377/10.08.1999 г. ; 

2. За кафе-аперитив "Редута" има одобрени проекти на 20.10.1997 г. от главния архитект на 

община Перник; 

3. Разрешение за строеж N2 137/27.10.1997 г. за строеж: "Кафе-аперитив", на основание чл. 120 от 
ППЗТСУ- временен обект, въз основа на дадена виза за петно N2 4, одобрен проект, договор за 

наем N2 960830ТО85/18.08.1996 г. между Община Перник и ЕТ "Орион 500 - Светлана 

Георгиева"; 

4. Протокол N2 3/21.01 .1998 г. за определяне на строителна линия и ниво; 
5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация N2 65116.04.2004 г. за стоеж: "Кафе-аперитив -

Редута", намиращ се в УПИ ll , кв. 1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, с възложител Светлана 

Асенова Георгиева, съгласно договор за наем N2 960830ТО85/ 12.06.1996 г. Обектът е с 

ограничителни условия - до реализиране на предвижданията на подробния устройствен план -
план за застрояване (ПУП- ПЗ); 

6. Договор за наем N2 040430Т387/07.04.2004 г. , сключен между Община Перник и ЕТ "Орион 500 
-Светлана Георгиева" за терен от 88 м2 , намиращ се в ЦГЧ - паркинга на РДВР, за търговска 
дейност - кафе-аперитив, за срок от 3 (три) години; 

7. Анекс N2 1 от 30.03.2007 г. към договор N2 040430Т387, с който се удължава срокът на договора 

с 3 (три) години; 
8. Заповед N2 963/08.06.2018 г. на кмета на община Перник, с която е прекратен договор за наем 

N2 040430Т387/07.04.2004 г. 
При подробно разглеждане на събраните документи, във връзка с образуваната административна 

преписка в Община Перник, е било установено, че констатираният по време на извършената на 08.06.20 18г. 
проверка от служители на Община Перник, дървен навес е бил изграден след 16.04.2004 г., т.е. не може да 
бъде търпим строеж, тъй като условията да бъде търпим са следните: 

• Да е изграден преди 7 април 1987 г. или до 31 март 2001 г . В конкретния случай , строежът е 

изграден след 16.04.2004 г., видно от удостоверение N2 65116.04.2004 г. за въвеждане в 

експлоатация; 

• Да е незаконен - без строителни книжа. В конкретния случая, няма представени строителни 

книжа и разрешение за строеж. 

• Да е допустим по действащите подробни устройствени планове и по правилата и нормите 

действали, както по времето на изграждане на строежа, така по сега действащите. 

В конкретния случай стоежът не отговаря на основното изискване за търпим строеж - годината на 

построяването му- след 16.04.2004 г. 
Въз основа на всичко изложено до тук, служителите от отдел ИПКС при Община Перник са 

съставили конетативен акт N2 2-18/СЛУ-3090112.07.20 18 г. за строеж: "Дървен навес", намиращ се в УПИ 11. 
за ритуален дом, кв. 1 (7001) по плана на rp. Перник, ЦГЧ в имот с идентификатор 55871.502.1595, съгласно 
кадастралната карта на гр. Перник, с административен адрес: ул. "Физкултурна" N2 1, без изискващите се 
строителни книжа, в отсъствие на възложителя . 

С писмо изх. N2 18/СЛУ -3090-4116.07.2018 г. Община Перник е изпратила констативния акт на 

управителя на ЕТ "Орион 500- Светлана Георгиева" . На 19.07.2018 г. г-жа Светлана Асенова лично си е 

получила от Община Перник писмо с изх . N2 18/СЛУ -3090-4116.07.2018 г. , ведно с конетативен акт N2 2-18/ 
СЛУ -3090/12.07.2018 г. Срокът за възражения по констативния акт е 7 дни , считан от датата на получаване, 

т.е. от 19.07.2018 г. до 25.07.2018 г ., включително. 

На 27.07.2018 г. в ЦИАО при Община Перник е било получено възражение с вх. N2 18/СЛУ-3090-5 
от ЕТ "Орион 500- Светлана Георгиева". 

Относно допустимостта на възражението: Възражение с вх . N2 18/СЛУ-3090-5 е подадено лично 
от г-жа Георгиева в ЦИАО при Община Перник, на 27.07.2018 г. , т.е. 2 (два) дни след като е изтекъл 
законоустановения срок за подаване на възражения . Въпреки това възражението е разгледано от комисия на 

03.08.2018 г. 
Във възражението си г-жа Георгиева излага доводи, че констатациите, описани в констативния акт 

са незаконосъобразни, поради следните причини: 

1. "Строежът не е незаконен, тъй като съгласно одобрените проекти на 20.10.1997 г. и разрешение 
за строеж N2 13 7/27.10.1997 г ., издадено от главния архитект на община Перник е разрешено да 

се изгради навес." 
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2. "Навесът е изпълнен в този си вид в края на 1998 г." ; 

3. "Дори да се приеме, че този навес е строеж и че е изпълнен в отклонение от одобрения проект и 

разрешение за строеж, същият е търпим строеж, защото отговаря на строителните правила и 

нормативи , както по ЗТСУ, така и при действието на ЗУТ." 

Строежът е незаконен, тъй като нито в архивите на Община Перник са налични строителни книжа, с 

които да е било разрешено изграждането на дървения навес, нито г-жа Георгиева е представила такива . 

Навесът, трайно закрепен към основата и към сградата, представлява строеж по смисъла на § 5, т. 
38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. 

Съгласно одобрените проекти на 20.10.1997 г. от главния архитект на община Перник е бил 

разрешен метален навес, към югоизточната фасада на обекта, изграден от 1 О броя (в два реда по 5 броя) 
кръгли метални колони - 060, облечени в основата след плочките с циментови кръгли бази. С осово 

разстояние между колоните- 1,92 м. Размерите на навеса са били предвидени да бъдат 2,15/8,20 м и средна 
височина- 2,3 0 м . 

Видно от удостоверение за въвеждане в експлоатация N~ 65116.04.2004 г., издадено от главния 

архитект на община Перник, към датата на издаването му, строежът е бил изпълнен съгласно одобрените на 

20.10.1997 г . проекти и издаденото разрешение застроежN~ 137/27.10.1997 г., т.е. нямакаккъм 1998 г. дае 
бил изграден дървения навес в сегашния му вид. 

По време на извършената проверка на 08.06.2018 г. е бил констатиран дървен навес с коренно 

различни размери и конфигурация , 0 11 този разрешен с одобрените проекти от 1997 г. и издаденото 

удостоверение за въвеждане в експлоатация. Формата му е неправилна- петоъгълна, колоните са дървени, 

а не метални , както е предвидено в оДобренитепроекти и разположени на разстояние около 1,80 м от 
основната сграда и 3,40 м от първия ред колони. Видимо навесът е с увеличена площ в югоизточна посока. 
Останалите размери на дървения навес са описани подробно в окомерните скици към конетативен протокол 

N2 1-18/ СЛУ-3090/08.06 .2018 г. и конетативен акт N2 2-18/СЛУ-3090112.07.2018 г. 
Строежът не може да бъде търпим , тъй като е изграден след 31.03.2001 г . и не попада в хипотезата 

на§ 127 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ. 
Възражението е разгледано от комисия, която с протокол от ОЗ .08.2018 г. не го е приела с 

описаните по-горе мотиви. 

Заповед N~ 963/08.06.2018 г. на кмета на община Перник, с която е прекратен договор за наем N~ 

040430Т387/07.04.2004 г. е била обжалвана пред Районен съд- Перник, който с Решение N~ 274/15.03.20 18 
г . отхвърля заповедта на кмета на община Перник. В законоустановения срок, Решението е било обжалвано 

от Община Перник пред Окръжен съд - Перник, който с решение N~ 23 8/13.07.2018 г. е отменил Решение 

N~ 274/15 .03.2018 г. на Районен съд - Перник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инJiс. Владислав Караилиев - заJиестиик

кмет "Строителство и устройство на територията" при Община Перник. 

Заповедта да се връчи на всички заинтересовани страии за сведение и изпълнение. 

Заповедта подле:>1си на об:>1салваие по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез кмета на община Перник, в 
14-диевен срок от обявяването й, пред АдJиинистративен съд- Периш<. 
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