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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 1846 

гр. Перник, 07.10. 2021 г. 

 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 225а, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 225, ал. 

2, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), жалба с вх. № 18/КИ-1128/09.10.2018 г. от 

Ивайло Тошев – управител на етажната собственост на бл. 5, вх. А на ул. „Силистра“ в гр. Перник, 

констативни протоколи №№ 1-18/КИ-1128/17.04.2019 г. и 3-18/КИ-1128/31.08.2021 г., и съставен 

констативен акт № 1-18/КИ-1128/11.06.2019 г. от служители на Община Перник, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:  
 

1. В срок до: 

1.1. 15 (петнадесет) дни, считан от датата на влизане в сила на настоящата заповед, ЕТ 

„Боряна Андреева“ с ЕИК 113030083 и седалище и адрес на управление: гр. 

Перник, ул. „Силистра“ бл. 6, вх. В, ап. 30, представляван от Боряна Николова 

Андреева - управител, в качеството му на възложител на строеж:  „Дървен навес“, 

намиращ се в УПИ XVII, кв. 21 по плана на гр. Перник, кв. Рудничар“, с 

административен адрес: ул. „Силистра“ до бл. 5, представляващ имот с 

идентификатор 55871.506.78 по кадастралната карта на гр. Перник, да представи 

по установения ред в Община Перник за одобрение проект в част „План за 

безопасност и здраве“ (ПБЗ), от който да е виден начина на премахване на 

строежа; 

1.2.  1 (един) месец, считан от датата на одобряване на ПБЗ, ЕТ „Боряна Андреева“ с 

ЕИК 113030083 и седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Силистра“ бл. 

6, вх. В, ап. 30, представляван от Боряна Николова Андреева - управител, в 

качеството му на възложител на строежа, да го премахне доброволно и за 

собствена сметка; 

2. При констатиране неизпълнението на настоящата заповед от ЕТ „Боряна 

Андреева“: 

2.1. Да се състави протокол (приложение № 1) към чл. 4 от Наредбата за принудително 

изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или за премахване на 

строежи  или на части от тях на територията на община Перник. Копие от цялата 

образувана преписка в отдел „Инвестиционно проектиране и контрол по 

строителството” (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 поправяне, за заздравяване или за премахване на 

строежи  или на части от тях на територията на община Перник; 

2.2. На управителя на фирмата-възложител на строежа, да му бъде съставен акт за 

установяване на административно нарушение на основание чл. 232, ал. 5, т. 1 от 

ЗУТ, и наложена глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а именно за неизпълнение на 

писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата 
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компетентност, или на лицето, упражняващо строителен надзор, да спре, да 

премахне, да възстанови или да поправи строежи или части от строежи. 

2.3. След като бъде определена дата за принудителното изпълнение на настоящата 

заповед, своевременно да бъдат уведомени всички заинтересувани страни; 

2.4. Принудителното изпълнение на настоящата заповед да се извърши от „Юнис” 

ООД, ЕИК 113032821, представлявано от Юлиан Иванов - управител, със 

седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „Найчо Цанов”, бл. 26, вх. Б, и със 

съдействието на служители на Първо Районно управление – Перник, за сметка на 

възложителя на строежа, като за направените разходи да бъде заведен иск на 

основание чл. 418, във връзка с чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). 
 

М О Т И В И : 
 

При извършена на 11.06.2019 г. проверка от служители на Община Перник по повод на 

получена в Община Перник жалба с вх. № 18/КИ-1128/09.10.2018 г. от Ивайло Тошев Тошев – 

управител на етажната собственост на бл. 5, вх. А на ул. „Силистра“ в гр. Перник, е констатирано 

следното: 

В тревните площи източно от бл. 5 на ул. „Силистра“, е изграден дървен навес като 

пристройка към кафе-аперитив „Михаела“, намиращо се в бл. 5. 

Конструкцията на навеса е дървена, състояща се от дървени греди и колони. Покривът е 

дървен, изграден от летви върху дървените греди и покритие от бардолин. Частично за стени се 

ползват подвижни полиетиленови платна. Дървените колони са захванати посредством метални 

планки и болтове към бетонови фундаменти. До стената на жилищния блок навесът е подпрян на 

дървена греда, захваната анкерно за стената на блока. Отводняването е осигурено посредством 

улуци и водосточни тръби, оттичащи свободно върху терена. Покривът е двускатен. Общата 

застроена площ на навеса е около 105 м
2
. 

Има издадено разрешение за поставяне на навес № 102/05.01.2005 г. На 04.05.2005 г. между 

Община Перник и ЕТ „Боряна Андреева“ е сключен договор с рег. № 1931/08.06.2005 г. за 

учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, за построяване 

на обект № 1 – на един етаж – пристройка към бл. 5 със застроена площ 75,00 м
2
. На 09.08.2005 г. 

главният архитект на Община Перник е издал схема за поставяне съгласно чл. 56 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), съгласно която следва да бъде поставен навес с размери 

8,00/7,00 м, долепен до източната фасада на бл. 5, пред входа на кафе-аперитив „Михаела“.  На 

16.11.2006 г. е дадена виза на главния архитект на Община Перник за остъкляване (преустройство) 

на съществуващия навес (долепен до стената на блока), в съответствие с отстъпеното право на 

строеж. Тъй като вида, размерите и разположението на навеса не отговарят на дадената виза и 

отстъпено право на строеж, се предполага, че навесът е първоначално изграденият през 2005 г. 

За навеса в сегашния му вид няма одобрен проект и издадено разрешение за строеж, т.е. 

същият е изграден без необходимите строителни книжа – одобрен проект и разрешение за строеж 

върху терен общинска собственост. 

За констатираните нарушения е съставен констативен акт № 1-18/КИ-1128/11.06.2019 г. в 

присъствието на възложителя. Връчен е лично на Боряна Андреева на 11.06.2019 г. 

Срокът за възражения срещу констативния акт е изтекъл на 18.06.2019 г. На 19.06.2019 г., 

извън законоустановения срок,  с вх. № 18/КИ-1128-4/19.06.2019 г. в Община Перник е постъпило 

възражение срещу констативен акт № 1-18/КИ-1128/11.06.2019 г. от ЕТ „Боряна Андреева“. 

Възражението е разгледано от комисия и не е прието със следните мотиви: 

Във възражението си ЕТ „Боряна Андреева“ твърди, че е необходимо по безспорен начин 

да е доказано, че: 

- „се касае за обект, който да отговаря на изискванията за строеж по смисъла на § 5, т. 38 

от ДР на ЗУТ, който да е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ и той да е извършен 

от констатирания като негов автор правен субект. Видно от съставения КА, в настоящия 

случай изобщо не е изследван въпроса относно авторството на строежа, нито относно 

характера на постройката, нито ясно и конкретно е посочено на база какви данни, 

вместо да извършат констатация, длъжностните лица са извеждали някакви правни 

изводи. Що се отнася до неговата „законност“, то отново, без да притежават законова 

компетентност да се произнасят по този въпрос, авторите са се произнесли по 

същество.“ 
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Становището на комисията е следното: 

Т. 38 на § 5 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) гласи: „Строежи са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, 

постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, 

консервация, реставрация…както и техните основни ремонти, реконструкции и 

преустройства със или без промяна на предназначението.“ 

Т 80 на § 5 от ДР на ЗУТ гласи: „Преместваем обект е обект, който няма 

характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите 

на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи 

своята конструктивна цялост и/или възможността да бъде ползван на друго място със 

същото или подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е 

отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията 

или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от 

който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, 

като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или 

монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е 

предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и 

не може да служи за основа за изграждане на строеж.“ 

В изготвения констативен акт е описан начина на закрепване на дървените колони на 

навеса към терена – посредством метални планки и болтове към бетонови фундаменти, 

т.е. същият е трайно закрепен към терена и не отговаря на изискванията за поставяем 

обект. 

В архивите на Община Перник не са открити, а от възложителя на строежа не са 

представени (въпреки че са изискани официално) необходимите строителни книжа – 

одобрен проект и разрешение за строеж, което го прави незаконен по смисъла на чл. 

225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 

„Авторството“, т.е. строителят се доказва с представяне на договор за строителство, 

какъвто не е представен от възложителя. 

Служителите, извършили проверката и съставили констативния акт, са служители на 

Община Перник, назначени за контрол по строителството и притежават всички права и 

задължения, които им вменява чл. 223 от ЗУТ, т.е. те са компетентни да съставят актове, 

протоколи, заповеди, да определят съобразно изискванията на закона кои строежи са 

законни и кои не. В изготвения констативен акт, възложител в който е ЕТ „Боряна 

Андреева“ (съгласно чл. 182, ал. 1 от ЗУТ), е записано, че е нарушена разпоредбата на 

чл. 148, ал. 1 от ЗУТ, а именно, че строежи могат да се извършват само ако са разрешени 

от този закон. 

-  „Не става ясно за коя хипотеза изобщо става въпрос. Освен това, не са посочени ясно 

кой е собственика, кой е строителя, а даже напротив едновременно се говори за наличие 

на договор за учредено право на строеж, и едновременно с това се сочи, че обектът е 

собственост на Община Перник.“ 

Становището на комисията е следното: 

В раздел III на констативния акт е описано извършеното незаконно строителство 

(строителство без необходимите строителни книжа), като в раздел V е конкретизирана 
точно нарушената разпоредба на Закона за устройство на територията. На страница 1 от 

акта е посочено: „Имотът е собственост на Община Перник… Строежът е собственост 

на ЕТ „Боряна Андреева“. В раздел I на акта е посочено следното: „Възложител: ЕТ 

„Боряна Андреева“, строител: не се представя договор (за строителство)“. 

- „С оглед на изложеното, следва извода, че не е безспорно установено с КА да е налице 

изграден строеж който да е незаконен, нито са изследвани предпоставките за 

узаконяване на извършеното строителство, а всъщност административният орган е бил 

длъжен служебно да изследва въпроса за търпимостта на процесната постройка. Като не 

е сторил същото е допуснал нарушение на процесуалните правила.“ 

Становището на комисията е следното: 

В раздел III на констативния акт подробно е описано изпълнението на строежа. На база 

на всички направени констатации и установени нарушения на посочената по-горе 

разпоредба на ЗУТ, заключението е, че констативният акт е основание за започване на 
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административно производство и  за издаване на заповед по реда на чл. 225а, ал. 1 от 

ЗУТ (за строежите без изискващите се строителни книжа). От 2014 г. насам не 

съществува процедура по узаконяване на строежи. Изследването на строежите за 

търпимост, което е коренно различно от узаконяване, се извършва със становище на 

главния архитект на общината, когато строителството е извършено преди 07.04.1987 г. 

или до 31.03.2001 г., като това становище се вписва в последващата заповед или служи 

за основание за издаване на удостоверение за търпимост. Констативният акт е 

констативен, защото в него се описват само и единствено констатациите, направени на 

място на строежа по време на извършената проверка и на база на представените до този 

момент документи, без да се описват изследванията и представените впоследствие 

документи и доказателства.  

В случая изследване за търпимост на строежа не се налага, тъй като, имайки предвид 

представените разрешение за поставяне и виза на главния архитект на Община Перник, 

същият е изграден след 2005 г., т.е. след 2001 г. 

 Вземайки предвид изложеното дотук, комисията, разгледала възражението на ЕТ „Боряна 

Андреева“, е решила да се продължи започнатата процедура по издаване на заповед за премахване 

на извършеното незаконно строителство на строеж: „Дървен навес“, намиращ се в УПИ ХVII-

5614, кв. 21 по плана на гр. Перник, кв. „Рудничар“, с административен адрес: ул. „Силистра“ до 

бл. 5, представляващ имот с идентификатор 55871.506.78 по кадастралната карта (КК) на гр. 

Перник. 

 С оглед на това, че е изминал сравнително дълъг период от време от констатиране на 

нарушението и съставяне на констативния акт № 1-18/КИ-1128/11.06.2019 г., на 31.08.2021 г. е 

извършена нова проверка от служители на Община Перник в отсъствието на възложителя. Не е 

било констатирано извършено или извършващо се ново строителство, както и направени каквито и 

да е промени на строежа. 

 Кафе-аперитивът не е работел, а навесът в момента видимо не се е ползвал. 

Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от Закона за устройство на 

територията и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 Всички направени разходи по принудителното изпълнение на настоящата заповед да бъдат 

за сметка на ЕТ „Боряна Андреева“ с ЕИК 113030083 и седалище и адрес на управление: гр. 

Перник, ул. „Силистра“ бл. 6, вх. В, ап. 30, представляван от Боряна Николова Андреева - 

управител.  

 Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Мирослав Стоицев – 

заместник-кмет „Строителство, устройство на територията и сигурност” при община 

Перник. 

Заповедта да се връчи на всички заинтересуваните лица, за сведение и изпълнение. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез кмета на община 

Перник в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд - Перник. 
 

 

 

 
 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 

Кмет на община Перник 
 

 


