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З А П О В Е Д 
 
                                          № З-17-339/25.04.2017 г. 
 
 
    Д-р Людмил Веселинов-Кмет на Община Попово, след като се запознах с 
документите, съдържащи се в досие на имот по Акт за частна общинска 
собственост  №13031 от 13.02.2017г, вписан в Служба по вписвания гр. Попово, 
вх. Рег. №312/15.02.2017г., Акт №124, том І, дело №116/2017г. намирам, че са 
налице законовите изисквания за изземване по административен ред на 
общински имот, поради което на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 65, ал.1, 
предл. първо от ЗОС, Решение № 54 по описа  на Търговищкият окръжен съд  
по  търговско дело № 72 от 02.12.2014г., във вр. с Протокол от 14.03.2017г. на 
комисия назначена с моя Заповед №З-17-234/01.03.2017г. 

 
Н А Р Е Ж Д А М :  

 
 

І.  ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ИМОТ- частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с площ 1851 кв.м., ведно с двуетажна масивна 
сграда с ид. 57649.503.3067.1  със ЗП 98 кв.м.-ресторант „Байкал”; едноетажна 
масивна сграда с ид. 57649.503.3067.2 с площ 125 кв.м; едноетажна масивна 
сграда с ид. 57649.503.3067.3 с площ 25 кв.м; едноетажна масивна сграда-склад 
с ид. 57649.503.3067.4 с площ 18 кв.м. и едноетажна масивна сграда с ид. 
57649.503.3067.5 с площ 103 кв.м, находящ се в кв. 148, УПИ І по 
регулационния план на гр. Попово, за който има съставен АЧОС №13031 от 
13.02.2017г.,  ОТ „ПОП ГРУП”  ЕООД с ЕИК 125510154, 
ПРЕДСТАВЛЯВАНО от Стефан Борисов Димитров–УПРАВИТЕЛ, със 
седалище и  адрес на управление гр. Попово, обл. Търговище, ул. „ Асен 
Златаров” №34, поради това че имота се държи без правно основание. 
Мотивите ми за това са следните: 
ПОП ГРУП”  ЕООД с ЕИК 125510154, ПРЕДСТАВЛЯВАНО от Стефан 
Борисов Димитров–УПРАВИТЕЛ държи гореописания имот без правно 
основание. За същия имот на 07.05.2009г.  е бил сключен договор за  
продажба на обект общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс 
по реда на чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, който договор е развален с влязло в сила 
решение  № 54 по описа  на Търговищкият окръжен съд  по  търговско дело 
№ 72 от 02.12.2014г. С писмо с изх. № 30-137-1/27.02.2017г. е изпратена 
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покана до дружеството за доброволно предаване на имота, надлежно 
получена  на 02.03.2017г. от дружеството, видно от известие за доставяне 
№ИД PS 7800 005785 L.  В поканата за доброволно предаване на имота е 
определена дата 13.03.2017г. от 11.00ч. за фактическото предаване и приемане 
на имота. На 13.03.2017г. комисия, определена с моя Заповед  №З-17-
234/01.03.2017г. е констатирала в протокол от 14.03.2017г., че на 13.03.2017г. 
представител на „ПОП ГРУП”  ЕООД не се е явил за предаване  
владението върху  имота по т. І, респ. фактическо предаване и приемане на 
обекта-частна общинска собственост  не се е извършило. 
Материалноправната разпоредба на чл. 65, ал.1 от ЗОС 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 отпаднала /предложение трето/.  
В настоящият случай първата предпоставка е налице, с оглед съставения АЧОС 
№13031 от 13.02.2017г, вписан в Служба по вписвания гр. Попово, вх. Рег. 
№312/15.02.2017г., Акт №124, том І, дело №116/2017г. който установява 
принадлежността на правото на собственост в патримониума на Община 
Попово. 
По отношение на втората предпоставка, в конкретния случай е налице първото 
предложение на чл. 65, ал.1 от ЗОС-общинския имот се владее без правно 
основание, тъй като има влязло в сила съдебно решение № 54 по описа  на 
Търговищкият окръжен съд  по  търговско дело № 72 от 02.12.2014г. за 
разваляне на договор за продажба на обект общинска собственост-предмет на 
настоящата заповед.  
При кумулативната даденост на  посочените предпоставки, мотивиран от 
горното, считам че по отношение на „ПОП ГРУП”  ЕООД с ЕИК 125510154, 
ПРЕДСТАВЛЯВАНО от Стефан Борисов Димитров–УПРАВИТЕЛ, със 
седалище и  адрес на управление гр. Попово, обл. Търговище, ул. „ Асен 
Златаров” №34 следва да се осъществи производство по принудително 
изземване на общински имот по реда на чл. 65, ал.1 предл. първо от ЗОС. 
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗЗЕМВАНЕТО-уведомяване на 
заинтересованата страна по реда на чл. 61 от АПК, описване, отнемане и 
предаване на комисия по т. V от настоящата заповед. 
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ-14 
/четиринадесет/ дневен срок, считан от датата на връчване на настоящата 
заповед. 
ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ДАТА НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
19.05.2017 г.  от  11.00 часа. 
V. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, както следва: 
Назначавам комисия в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлинка Колева – старши експерт в Дирекция „ФСДУС” в 
Община Попово 
  
 ЧЛЕНОВЕ :  
1. Зорница Стоева – Главен юрисконсулт в Община Попово 
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2. Пламен Петров – Старши специалист в Дирекция „ФСДУС” в Община 
Попово 

3. Красимира Павлинова –Старши счетоводител в „Дирекция ФСДУС“ в 
Община Попово 

4. Станислава Николова-Старши експерт в Дирекция „ФСДУС” в Община 
Попово 

5. Добрин Добрев-Старши експерт Дирекция „ТСУЕТ” в Община Попово 
 
VІ. ВЪЗЛАГАМ НА КОМИСИЯТА следните  задачи: 
В случай, че „ПОП ГРУП”  ЕООД с ЕИК 125510154, ПРЕДСТАВЛЯВАНО 
от Стефан Борисов Димитров–УПРАВИТЕЛ, със седалище и  адрес на 
управление: гр. Попово, обл. Търговище, ул. „ Асен Златаров” №34  не изпълни 
доброволно настоящата заповед в посочения срок, да предприеме 
необходимите действия  по принудителното изпълнение на заповедта. За 
изземването на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието 
на имота.  
VІІ. На основание чл. 65, ал.4 от ЗОС настоящата заповед подлежи на 
обжалване пред Административен съд гр. Търговище, в 14-дневен срок от 
съобщаването и, чрез кмета на Община Попово. Обжалването не спира 
изпълнението на акта. 
VІІІ. Заповедта да се връчи на „ПОП ГРУП”  ЕООД с ЕИК 125510154, 
ПРЕДСТАВЛЯВАНО от Стефан Борисов Димитров–УПРАВИТЕЛ, със 
седалище и  адрес на управление гр. Попово, обл. Търговище, ул. „ Асен 
Златаров” №34, по реда на чл. 61 от АПК, както и да се публикува на интернет 
страницата на общината. 
ІХ. Настоящата заповед  да  се публикува на интернет страницата на общината, 
както и да се обяви на  информационното табло в общинската администрация, 
а преписи от същата да се връчат на:  
 - Началника на РУ „Полиция” гр. Попово, за съдействие при нейното 
изпълнение; 
-  Членовете на комисията по изземването на общинския имот, за сведение и 
изпълнение. 
Х. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
                             
 
 
 КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: 
      /Д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ/   
 
 
 


