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гр. САМОКОВ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.195, ал.6 от ЗУТ, констативен
протокол от 30.03.2016 год. на комисия назначена със Заповед №ЛС-01414/15.03.2016 год. на кмета на Община Самоков

НАРЕЖДАМ:
Сгради с идентификатор №65231.906.51.2, №65231.906.51.3, №65231.906.51.4
находящи се в ПИ№65231.906.51 по кадастралната карта на гр. Самоков /УПИ II, кв.60
го регулационния план на централна градска част на гр. Самоков, одобрен с решение
№2007/2007г. на ОбС Самоков/, да бъдат премахнати. Поради естествено износване
сградите са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за ползване,
застрашени са от самосрутване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение и не могат
да се поправят или заздравят, тъй като почти всички конструктивни елементи са в много
лошо състояние.
Преди разрушаването им да бъдат взети мерки за обезопасяване на живеещите в
съседните имоти и преминаващите по улицата хора.
Да се разчистят строителните отпадъци.
В срок до два месеца от получаване на настоящата заповед, Любица Стефанова
Търчийска, Стефан Иванов Михайлов, Снежанка Иванова Даскалова, Трендафилка
Димитрова Шуманова, Георги Димитров Михайлов, Виолетка Димитрова Николова,
Румен Димитров Михайлов, Дамян Ангелов Крамарски, Петър Марийкин Михайлов,
Милка Марийкинова Иванова, Валентин Дамянов Крамарски, Спаска Дамянова
Крамарска, Емил Илиев Ъързанов, Спаска Емилова Бързанова, Здравка Емилова
Крекманова —собственици на сградите, доброволно да изпълнят заповедта.
При неспазване на срока за доброволно изпълнение, заповедта ще бъде изпълнена
принудително от община Самоков за сметка на собствениците.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Евелина Перфанова —
Директор Дирекция ТСУЕП.
Настоящата заповед
на обжалване чрез Община Самоков до
Административен съд —Софиз ' <^А'аст н^д^новаиие чл.215 от ЗУТ в 14 - дневен срок от
получаването й.
ВЛАДИМИР ГЕОР
КМЕТ НА ОБЩ И
Съгласувал: Елена Мишкова
/мл. юрисконсулт
Изготвил: инж. Р. Драганова
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