
 
 

 
 

 

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК във връзка 

с издадени Заповед № РД-04-415/18.09.2018г. и 

Заповед № РД-04-474/09.11.2018г. 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

по чл. 61, ал.3 от АПК 

№ 2 

гр. Костенец, 10.12.2018г. 
 

ДО 

«ДЪ ЮРЪПИЪН ЛАНД РЕДЖИСТРИ КАМПЪНИ» ООД, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. «Витоша» № 69А, ап.7, 

с управител ДИЙН КОЛИНСЪН, гражданин на Великобритания 

 

ГОСПОДИН КОЛИНСЪН, 
 

 Уведомяваме Ви, че: 

 1. На основание чл.225а, ал.1, във връзка с чл.223, ал.1, т.8 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ е издадена Заповед № РД-04-415/18.09.2018г. на Кмета на Община 

Костенец, с която Ви е наредено в срок до 31.10.2018г. доброволно да премахнете 

изградения от вас незаконен строеж: «Навес за отдих с барбекю», построен в северния ъгъл 
на УПИ І-167 в кв.7 по плана на с. Пчелин, като почистите и строителните отпадъци от 

разрушаването му.  

 2. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ и чл.62, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ е 
издадена и Заповед № РД-04-474/09.11.2018г. на Кмета на Община Костенец, с която се 

променя текста в т.2-ра на Заповед № РД-04-415/18.09.2018г., като вместо: «2. Определям 

срок до 31.10.2018г. за доброволно изпълнение на заповедта.», да се чете: «2. Определям 

едномесечен срок от датата на известяване за доброволно изпълнение на заповедта.»  
 

 При неспазване на срока за доброволно изпълнение, премахването ще се извърши 
принудително от Община Костенец самостоятелно или чрез възлагане, за сметка на 

извършителя на строежа по реда на чл. 225а, ал.3 от ЗУТ. 

 

 С мотивите и съдържанието на заповедите можете да се запознаете всеки работен ден от 
8.00 до 17.00 часа в Дирекция «ТСУ» при Общинска администрация – Костенец на адрес: гр. 

Костенец, ул. «Иван Вазов» № 2, етаж ІІ, стая № 17. 

 
 Жалби срещу заповедите могат да бъдат подавани по реда на чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ 

в 14 - дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на интернет страницата 

на Община Костенец, чрез ОбА – гр. Костенец до Административен съд – София област. 

 
 Жалбите и протестите пред съда спират изпълнението на заповедите, съгласно чл.166, 

ал.1 от АПК във връзка с чл.217 от ЗУТ. 

 
ДИРЕКЦИЯ «ТСУ» 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТЕНЕЦ 

 


