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ЗАПОВЕД
№ 881
гр. Перник, 03.06.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 196, ал. 1 и във връзка с чл. 194, ал. 1 и ал. 3 от
ЗУТ и уведомително писмо с вх. №22/СЛУ-1939/24.03.2022 г. от Второ районно управлениеПерник към Областна дирекция на МВР-Перник.
НАЗНАЧАВАМ:
Комисия в състав:
Председател:
1. инж. Владимир Владимиров – младши експерт в отдел ИПКС при Община Перник;
и членове:
2. инж. Борислав Панайотов – старши експерт СИ при Община Перник;
3. Даниела Кузманова – старши специалист в отдел ИПКС при Община Перник;
4. Представител на РД ПБЗН – Перник;
5. Представител на РЗИ – Перник;
резервни членове:
1. инж. Велиана Златкова – младши експерт в отдел СИ при Община Перник;
2. Зоя Тонева – старши специалист в отдел ИПКС при Община Перник;

Със следната задача:
На 30.06.2022 г. от 9:30 часа да направи обстоен оглед на обект: „Жилищна сграда“
намиращ се в УПИ IЗА РЕСТОРАНТ И ТЪРГОВСКА СГРАДА, кв. 104 по плана на с. Студена, с
административен адрес: с. Студена, ул.„Сини вълни“ №18.
МОТИВИ:
На 24.03.2022 г., в Община Перник е постъпило уведомително писмо от второ районно
управление на областна дирекция на МВР- Перник с вх. № 22/СЛУ-1939/24.03.2022г., в което
младши полицейски инспектор Даниела Котева, сигнализира за опасна „рушаща се сграда“ на ул.
„Сини вълни“ № 18, която се намира непосредствено до пътя и е опасна за пешеходците и
преминаващите автомобили. При направена служебна справка в архивите на Община Перник е
установено, че за УПИ IЗА РЕСТОРАНТ И ТЪРГОВСКА СГРАДА, кв. 104 по плана на с. Студена е съставен
акт за частна общинска собственост № 14091/04.09.2020г, съответно за жилищната сграда в имота
е съставен акт за частна общинска собственост № 7368/03.10.2013г.
За своята работа, комисията да състави констативен протокол, който да ми се
представи за одобрение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Мирослав Стоицев –
Заместник-кмет „Строителство, устройство на територията и сигурност“ на Община
Перник.
В случай че някоя от задължените с тази заповед лица не изпълни горното
разпореждане, да му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и
наложена глоба в размер от 1000 до 5000 лева на основание на чл. 232, ал. 5, т. 3 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Заповедта да се връчи на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.
Заповедта да бъде обявена съгласно предписанията на §4 от допълнителните
разпоредби на ЗУТ, чрез залепване на обекта, кметството, таблото за обявления в сградата
на Община Перник и на интернет страницата на Община Перник.
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.
Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, съгласно чл. 217, ал. 1, т. 8 и
т. 9 от ЗУТ.

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
Кмет на община Перник

