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ЗАПОВЕД 
 

№ 1272 

 

гр. Кубрат, 7 Декември 2016 г. 

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.65,  от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.34 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

НАРЕЖДАМ: 
 

І.  Изземвам от Ганьо Николов Тодоров, с адрес: с.Звънарци, общ.Кубрат, обл.Разград, 

ул. „Дунав“ №8,  8,400 дка, /представляващ част/ от поземлен имот № 000089 с обща площ-

31,904 дка, в землището на с.Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, в местността „Дерин кулак“, с НТП-

Пасище, мера, собственост на община Кубрат , съгласно  АПОС № 2396/10.12.2007г. , вписан в 

Службата по вписвания гр.Кубрат под № 178, том ІХ, Вх.рег.№ 3005/15.12.2007 г.  

МОТИВИ: 

 
Комисия,  назначена с моя Заповед № 1181/14.11.2016 г.  извърши проверка на място в 

имота и изготви Констативен протокол от 14.11.2016 г.  При проверка на състоянието на имота , 

комисията е  констатирала, че  около 8,400 дка от имота е разоран, т.е. не се ползва по предназначение, а 

именно като пасище, мера. Лицето Ганьо Николов Тодоров ползва част от  имот № 000089 без 

правно основание, защото няма сключен договор за наем за същия. Нарушил е забраната за 

превръщането на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд в обработваема земя-нива 

/ чл.6 от Наредба № 21 за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 

територията на община Кубрат/.  

Същият  на 22.11.2016 г. в присъствието на свидетелите: Айтен Абтулова Хасанова и 

Сеид Ахмедов Мехмедов е отказал да получи екземпляр от Констативен протокол от 14.11.2016г.  

на комисията. 

 Въз основа на така установената фактическа обстановка се налагат следните правни 

изводи: 
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 Материалноправната разпоредба на чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост 

предвижда две предпоставки за издаване на заповед за изземване на имот-общинска собственост, 

като същите следва да са налице кумулативно, а именно: 1. имотът да е общинска собственост;  

2. да се владее или държи без основание(предложение първо),  да се ползва не по предназначение 

(предложение второ) или необходимостта от него да е оотпаднала (предложение трето).  

В настоящия случай първата предпоставка е на лице, с оглед на съставения АПОС № 2396 

от 10.12.2007 г., който установява принадлежността на правото на собственост в патримониума 

на община Кубрат. 

 По отношение на втората предпоставка, в конкретния случай са налице първото и второто 

предположение на чл.65, ал.1 от ЗОС. Общинския имот се владее без правно основание и не се 

използва по предназначение, т.е. като пасище, мера.  

 При кумулативна даденост на посочените предпоставки намирам, че към настоящия 

момент  Ганьо Николов Тодоров ползва без правно основание - 8,400 дка, / представляващ част/ 

от имот № 000089 с обща площ-31,904 дка, в землището на с.Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, в 

местността „Дерин кулак“, същият не се ползва по предназначение, като пасище, мера, поради 

което имота подлежи на изземване. 

 ІІ. Определям начин на изпълнение-описване, отнемане и предаване на владението 

върху имот- публична общинска собственост, подробно описан в т. І, от комисия по т.V от 

настоящата заповед. 

ІІІ. Определям срок за доброволно изпълнение-7(седем) дни, считано от датата на 

връчване на поканата за доброволно изпълнение. 

ІV. Определям срок за принудително изпълнение- 7(седем) дни след изтичане на срока 

за доброволно изпълнение, считано от 10 часа на следващия ден. 

V. Възлагам изпълнението на заповедта, както следва: 

1. Назначавам комисия в състав: 

1. 1. Светлана Кирилова-гл.юрисконсулт в Община Кубрат 

1.2. Хюсние Расимова-кмет на с.Звънарци 

1.3. Гюлтен Садъкова-гл.експерт“ЗД“ в Община Кубрат 

и резервни членове: 

1.4. Милен Митев-ст.инспектор контрол по наредбите на ОбС-Кубрат 

1.5. Снежанка Петкова-гл.експерт „ОС“ в Община Кубрат 

2. Възлагам на комисията следните задачи: 

2.1. В случай, че Ганьо Николов Тодоров не изпълни доброволно настоящата заповед в 

посочения срок, да предприеме необходимите действия по принудителното изпълнение на 

заповедта. 
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2.2. Да извърши опис на състоянието, в което се намира имота. 

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра, от които един за 

деловодството на Община Кубрат, един за досието на имота и един за Ганьо Николов Тодоров. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на  Зюлфие Исмаил-Директор дирекция 

„ТСУТЗООСИДЕП“. 

При необходимост от съдействие при изпълнението на заповедта, копие от същата да се 

изпрати на началника на РУ“Полиция“ - гр.Кубрат. 

Екземпляр от заповедта да се изложи на информационното табло в сградата на Община 

Кубрат, в кметство с.Звънарци, както и да се публикува на интернет страницата на Община 

Кубрат. 

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14 

(четиринадесет) дневен срок от съобщаването й. 

Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. 

 

 

ИНЖ. АГР. КРАСИМИР ВЕЛИКОВ 

В. И. Д. Кмет на община Кубрат 

 

 


