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ДО 
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ 

П О К А Н А 
за доброволно изпълнение 

по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
/АПК/ 

ОТНОСНО: Доброволно изпълнение на влязла в сила заповед № РД 15-00-
299/11.09.2013 г. на Кмета на община Кричим, с която е наредено на НЕИЗВЕСТЕН 
ИЗВЪРШИТЕЛ да премахне незаконен строеж, представляващ „Въздушна електронна 
съобщителна мрежа и устройства свързани с функционирането й", намиращ се по 
съществуващи стълбове за улично осветление по улици: „Братя Крушарови"; „Въча"; 
„Свобода"; бул. „Родопи"; „Генерал Скобелев"; „Търговска"; „Антонивановци"; „Черно 
море"; „Бузлуджа"; „Ал.Димитров"; „Христо Ботев"; „Бургас" в град Кричим, Община 
Кричим. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Във връзка с проведено административно производство по реда на чл.225а, ал.1 
от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, от Кмета на Община Кричим е издадена 
Заповед №РД 15-00-299/11.09.2013г. за премахване на незаконен строеж, като същата е 
влязла в законна сила и подлежи на изпълнение. 

На основание чл.277, ал.1 от АПК, Ви поканвам в 14 /четиринадесет/ дневен 
срок от получаване на настоящата покана да изпълните доброволно разпореденото в 
горецитираната заповед. При липса на доброволно изпълнение от Ваша страна 
заповедта ще бъде изпълнена принудително по реда на НАРЕДБА ЗА 
ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 
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НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225а, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА 
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, от органите на Община Кричим по реда на 
чл.225а, ал.З от ЗУТ, както ще бъде образувано административно-наказателно 
производство и наложена глоба или имуществена санкция, съгласно разпоредбата на 
ЧЛ.232, ал.З, т.1 от ЗУТ, при установяване на извършителя. 

При изпълнение на заповедта, на основание чл.271, ал.З от АПК ще бъде 
поискано съдействие от органите на МВР и други специализирани държавни и 
контролни органи. 

Съгласно чл.225а, ал.З от ЗУТ разходите по извършеното принудително 
премахване са за сметка на извършителя на незаконното строителство и ще бъдат 
събрани от последния по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс /ГПК/, при 
установяването^^^ 

С уважение, 

АТАНАС ' 
Кмет на община Кричим 


