ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул.”Георги Димитров” № 2
тел: 05571/5183; факс:5183; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 579 гр. Сунгурларе 05.09.2018г.2018 г.
По повод жалба с вх.№94-А-23/07.06.2018г. от Ахмед Мехмед Ахмед бе
назначена комисия със Заповед №387/08.06.2018г. по чл.196.(1) и (2) от ЗУТ, която.
с Констативен акт №1/14.06.2018г. за установяване на незаконен строеж по чл.225а.
(2), т.2 от ЗУТ установи че:
1. УПИ ХІІ57, кв.2 ПУП на с.Съединение – кв.„Морава” е собственост на
Мехмед Мустафа Мустафа, съгласно нот.акт №49, том ХХІV, рег.№12874,
дело №2967/2006г.
2. Между УПИ ХІІ57 и УПИ ХХза търговия, кв.2 е изградена масивна ограда с
размери 27,80м/1,75м. от тухли четворки и стоманобетонови колони.
Оставени са фусове за оформяне на стоманобетонов пояс.
3. Оградата е изцяло плътна и непрогледна. За същата не е издадено
разрешение за строеж и няма съгласие от съседа за изграждане на плътна
ограда с височина по-голяма от 0,60м..
На основание Констативен акт №1/14.06.2018г. във връзка с чл.225.(2), т.2 и
чл.225а.(1) от ЗУТ,

З А Д Ъ Л Ж А В А М:
Мехмед Мустафа Мустафа с ЕГН ***, постоянен адрес с.Съединение –
кв.“Морава“, ул.“Двадесет и втора” №4, обл.Бургас, собственик на УПИ ХІІ57, кв.2
ПУП на с.Съединение – кв.„Морава” съгласно нотариален акт №49, том ХХІV,
рег.№12874, дело №2967/2006г. да премахне горецитираната ограда.
Определям срок за доброволното изпълнение до един месец, считано от датата
на получаване на настоящата заповед, съгласно чл.3.(1) от Наредбата за
принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване
на строежи или част от тях на територията на Община Сунгурларе.
При неспазване на срока за доброволно изпълнение, заповедта ще бъде
изпълнена от Общината за сметка на задълженото лице Мехмед Мустафа Мустафа,
след допълнително уточнен ден и час. Направените разходи ще бъдат събрани по
реда на чл.418 от ГПК.
При неизпълнението на заповедта на основание чл.232.(5), т.1 от ЗУТ ще се
наложи глоба от 1000 до 5000 лв. на Мехмед Мустафа Мустафа.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Същата подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от
датата на получаване.
Съгласно чл.217.(1), т.2 от ЗУТ жалбата не спира изпълнението на Заповедта.

Кмет на Община Сунгурларе:……………………
/инж.В.Панделиев/

