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З А П О В Е Д 

 

№ РД-09-551/20.05.2020 г., гр. Пловдив 

 

В общинска администрация е открито административно производство на 

основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост, за принудително изземване 

на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в землището на с. Скутаре, 

Община „Марица”-област Пловдив, с ЕКАТТЕ  № 66915, а именно: 

- Поземлен имот № 66915.22.25, с обща площ от 4,399 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория 

при неполивни условия V, местност „Дикилиташ” по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрена 

със заповед № РД–18–36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, 

при граници и съседи: ПИ № 66915.22.27; ПИ № 66915.22.115; ПИ № 66915.22.109; ПИ 

№ 66915.22.26; ПИ № 66915.22.110; ПИ № 66915.22.35, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1578 от 08.08.2011 г. 

Имотът е предоставен под наем за временно и възмездно индивидуално ползване 

за извършване на земеделска дейност за създаване и отглеждане на трайни насаждения 

срещу заплащане на годишна наемна цена. 

На 14.12.2012 г. е сключен договор № ЗЗ – 108 за отдаване под наем на поземлен 

имот между ОБЩИНА “МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ от една страна, като 

наемодател и ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, с постоянен адрес в с. Скутаре, 

Община „Марица“-област Пловдив, от друга страна като наемател за отдаване под наем 

на гореописания поземлен имот – общинска собственост.  

До наемателя ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, по гореописания договор е 

изпратена Покана за доброволно изпълнение с изх. № 94-00-685/26.02.2020 г. от моя 

страна чрез пощенски оператор.   

Поканата за доброволно изпълнение с изх. № 94-00-685/26.02.2020 г. е получена от 

наемателят ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ на 28.02.2020 г.    

Даден е на наемателя ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ 30 /тридесет/ дневен срок 

от получаването й да изплати задълженията си по договора за наем, като в противен 

случай в срок от 1 /един/ месец след изтичане на посочения срок за плащане в поканата 

договорът за наем се счита за прекратен и следва доброволно общинския имот да бъде 

освободен, за което лицето е нарочно информирано.  

 До настоящия момент ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, не е внесъл дължимите 

суми по договора за наем и не е информирал надлежно Община “Марица” за 

освобождаване на общинския имот, поради което не е изготвен приемо-предавателен 

протокол за приемане на имота от общинска администрация.   
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Съгласно гореизложеното, считам Договор за наем на поземлен имот № ЗЗ – 108 от 

14.12.2012 г., сключен между ОБЩИНА “МАРИЦА” и ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ 

ЯНЕВ, за прекратен към 30.04.2020 г. 

При така изяснените правни и фактически обстоятелства и предвид, че имота – 

общинска собственост се ползва без правно основание, на основание чл. 44, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 

65, ал. 1  от Закона за общинската собственост, във вр. чл.51, ал.1 от НПУРОИ на 

Община „Марица”-област Пловдив  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. В 30-дневен срок от връчване на настоящата заповед ЮЛИАН 

АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, с постоянен адрес в с. Скутаре, Община „Марица“-област 

Пловдив, да ОСВОБОДИ ДОБРОВОЛНО заемания без основание поземлен имот - 

общинска собственост, находящ се в землището на с. Скутаре, Община „Марица”-

област Пловдив, с ЕКАТТЕ  № 66915, а именно: 

- Поземлен имот № 66915.22.25, с обща площ от 4,399 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория 

при неполивни условия V, местност „Дикилиташ” по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрена 

със заповед № РД–18–36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, 

при граници и съседи: ПИ № 66915.22.27; ПИ № 66915.22.115; ПИ № 66915.22.109; ПИ 

№ 66915.22.26; ПИ № 66915.22.110; ПИ № 66915.22.35, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1578 от 08.08.2011 г. 

ІІ. За деня на доброволното освобождаване на общинския  имот ЮЛИАН 

АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, с постоянен адрес в с. Скутаре, Община „Марица“-област 

Пловдив, писмено да уведоми Дирекция “Общинска собственост” при Община 

„Марица”.  

ІІІ. При липса на доброволно изпълнение, назначавам комисия в състав: 

Председател:   Стоян Добрев – Кмет на с. Скутаре, Община “Марица” 

Членове:      1. Таня Стайковска – Ст. експерт ОС   

2. Димчо Йоргов – Ст. експерт ОСТТ 

3. Представител на кметство с. Скутаре, Община “Марица”, 

в присъствието на представители на РУ “Полиция” – с. Труд,  

която в петнадесет дневен срок след изтичане на срока по т. І да изземе по 

административен ред от ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, с постоянен адрес в с. 

Скутаре, Община „Марица“-област Пловдив заемания без основание поземлен имот - 

общинска собственост находящ се в землището на с. Скутаре, Община „Марица”-област 

Пловдив, с ЕКАТТЕ  № 66915, а именно: 

- Поземлен имот № 66915.22.25, с обща площ от 4,399 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория 

при неполивни условия V, местност „Дикилиташ” по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрена 

със заповед № РД–18–36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, 

при граници и съседи: ПИ № 66915.22.27; ПИ № 66915.22.115; ПИ № 66915.22.109; ПИ 



№ 66915.22.26; ПИ № 66915.22.110; ПИ № 66915.22.35, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1578 от 08.08.2011 г. 

За деня на изземването писмено да се уведоми ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, 

с постоянен адрес в с. Скутаре, Община „Марица“-област Пловдив за осигуряване на 

доброволен достъп. 

При неосигуряване на доброволен достъп до имота, същият да се осигури 

принудително. За деня на изземването писмено да се уведомят членовете на комисията, 

както и Началника на РУ “Полиция” с. Труд за оказване на съдействие. 

ІV. За намерените вещи в деня на изземването в поземлен имот № 66915.22.25, с 

обща площ от 4,399 дка, с. Скутаре да се състави подробен протокол. Вещите да се 

оставят на съхранение в имота, като лицето се уведоми, че Община “Марица” не носи 

отговорност за правилното им съхранение. В протокола да се отразят извършените 

действия, състоянието на имота и извършените разходи с оглед снабдяването на 

Община “Марица” с изпълнителен лист. 

 V. Съгласно чл.65, ал.3 от ЗОС заповедта в частта за изземване на общинския имот 

следва да се изпълни със съдействието на органите на РУ “Полиция” – с. Труд с оглед 

осигуряването на обществения ред. Началникът на РУ “Полиция” с. Труд да осигури 

присъствието на униформени служители за оказване на съдействие при изпълнение на 

заповедта и опазване на обществения ред. 

VІ. След извършена справка в програмата „Акстър наеми“ и съгласно договора за 

наем Дирекция „Общинска собственост“ установи, че бившият наемател дължи на 

Община „Марица“-област Пловдив сумите, както следва: 

1. Сумата от 100.09 лева, представляваща наемната цена за периода от 14.12.2019 г. 

до 29.05.2020 г.. Към момента на плащане се начислява и лихва върху дължимата сума 

(информация, относно размера на лихвата се получава на тел. 032/907 814); 

2. Съгласно чл. 20, Раздел V „НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ“ от Договор                 

№ ЗЗ – 108 от 14.12.2012 г. за временно и възмездно индивидуално ползване за 

извършване на земеделска дейност за създаване и отглеждане на трайни насаждения 

срещу заплащане на годишна наемна цена във връзка с неизпълнението по Договора 

бившият наемател дължи на Община „Марица“-област Пловдив и неустойка в размер на 

наемната цена за една стопанска година от 217.76 лева (двеста и седемнадесет лева и 

седемдесет и шест стотинки). 

Сумите по т. 1 и т. 2 следва да бъдат изплатени от бившия наемател на Общината в 

касата на Общината или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC код на 

„Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF, за вид плащане: 

-  За плащане на дължимата наемна цена: 44 42 00 /за приходи от наеми /аренда на 

земя/; 

- За плащане на начислената лихва: 44 65 00 /глоби, санкции, неустойки, 

наказателни лихви, обезщетения и начети събирани от общината/; 

- За плащане на неустойка по договора за наем: 44 65 00 /глоби, санкции, 

неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети събирани от общината/.  

 Заповедта да се връчи по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс 

на ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ, с постоянен адрес с. Скутаре, Община 

„Марица“-област Пловдив на следния адрес: 

1. По постоянен адрес: с. Скутаре, Община „Марица“-област Пловдив, ул. 

„Генерал Скобелев” № 30.  



Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение 

и изпълнение. 

Екземпляр от Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на 

общинска администрация и на Кметство с. Скутаре, Община „Марица“, както и да се 

публикува на интернет страницата на Общината. 

На основание чл.65, ал.4 ЗОС настоящата Заповед подлежи на обжалване пред 

Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община 

„Марица”, като обжалването не спира изпълнението й. 

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на председателя на 

назначената комисия за изземване на имота по административен ред. 

 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ 

Кмет на Община „Марица” 

 

 

 

Съгласувал: 

Велислава Колева,  

Ст. юрисконсулт 

 

 

 

Изготвил:  

Таня Стайковска,  

Ст. експерт „Общинска собственост”  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


