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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ПИСМО 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.195 от ЗУТ във връзка с 

изискванията на чл.169, чл.196 от ЗУТ и необходимостта от предприемане на 

спешни мерки по отношение на състоянието и годността за използване на сградите. 

Собственици или наематели на сградата, находища се на ул. 

„Хан Омуртаг" №16- частна собственост, да извършат 

спешно оглед на Фасадата и незабавно да вземат мерки по 

отношение на състоянието на мазилката и компрометирани 

участъци, които създават опасност за гражданите, ползващи 

или преминаващи в близост до обекта. 

До отстраняване на опасността, тротоара около 

сградата да бъде обезопасен и да се поставят прео/Пi(едителни 

табели. 1 \ 
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ЗАПОВЕД 

№} f:-. l.Jf. 9/о! /. (,!g_,_,tO/ 8t. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 195, ал. 1, ал. 5, във връзка с чл. 169 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), чл. 49, ал. 4 от Закона за управление на етажната собственост 
(ЗУЕС) и във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки по отношение 
състоянието на сградата . 

ЗАПОВЯДВАМ: 

Собствениците на имоти, регистрирани на адрес гр. Силистра ул. „Хан Омуртаг" № 16, на 
основание чл. 195, ал.4 и ал.7 от ЗУТ: 

1. Да обезопасят прилежащите тротоари и входове на сградата. 

2. Да извършат оглед на сградата и да предприемат съответните мерки за ремонт на 
опасни участъци по фасадите. 

3. Ремонтните работи да се извършат в съответствие със Закона за етажната 

4. При неизпълнение на Заповедта управителя и собствениците на имоти в сградата ще 
бъдат санкционирани по реда на Глава двадесет и трета 

Административнонаказателна отговорност по чл.232, ал.6 от ЗУТ. 


