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orrlocHo:

IIpueMaHe na Hape46a sa ycnoBr{flra n pepa 3a rpurryA}rrerrHo
rr3rrbJrHerrue Ha 3arroBe.u{ I,o utt.lg6, an.3 u wt.225a,
ar.3 0T 3axoua sa
ycrpoftcrao Ha replrroprrrra sa o6quHa Tepnen

YBAXAEMI{ AAITM II TOCIOAA OEIIINHCKI,I CbBETHI,Iqtr,
C pemenre Ns8-115 no rporoKon J\!8 or 05.09.2008r. O6qrHcKLt
sbBer
rp'Teprel rpue Haped1a sa npuruydumetruo tBnbJffieHue Ha sanoeedu
3a
nonpaonHe, sasdpaen1aHe uru npet taxnaHe Ha cmpoecrcu
tutu vacmu om mflJc Ha
mepumopunma na
Tepaan.
c
nape46ara
ce peHraMeH T[I1A peAa 3a
_o6t4wta
lpmryAl{TeJrHo cs6apaHe Ha HenoAHI{ 3a [oJrcBaHe
u/mu 3acTparrraBarru{
crrrypHocrra crpoexl{, aKo He c_a cr6_opeHz go6poaomro B
onpeA eIleilwfl, cpoK.
oqronanzero 3a r,BAaBaHero na Hape46ar *. t go, an.5 or 3yr.
"
CneA HarIpaBeHI{ r{3MeHemnfl u AorrbJrHeHut
B 3arona sa ycrpoficrBo
reprlroptl,t4 rry6.nzxynarlrl B.@ 6p.82/26.10.2012r., c reKcra niqn.225a, Ha
or 3YT ce rpe.@r{xAa o6u1rurnre Aa rrprreMar HoBa Hape46a B Korro a,.3
Aa ce
pa3lll{mar IrpaBrIJIara 3a rlpl{HyAr,rreJrHo cr6aprore Ha
He3axoHHr,r crpoex ,,o
cur4cLtamaqn.221, Nr.2 or 3yT.
B ra3rr Bpb3Ka, [peAnoxe,rrero Kacae orMflrra Ha Hapedfua za
npuuydumerrHo urnbJrHeHne HA SAnOeedu 3a nonpaEnHe,
zazdpaeasaHe uJtu
npewaxS0He Ha cmpoectcu unu qacmu om mnx Ha
mepumopunma na o6t4uaa
Tepean r npreMaHe Ha Hapedfla sa yanoounma u -pedaea npuruyduiioi
utnbnHeilue Ha sonoeedu no w.196, att3 u vn225a, at.3
om gw ia o1quno
Tepean

M
[pueMa
Crc 3arona 3a u3MeHeHile
l.Ilpuvllnrf

rr

Hapeg6am ce

6p'8212012r', qwrocr,ufl KoHTpon Bbpxy crpoex,Te

ara Hapeg6a

:

3aKoHoAareJrcrBo.

apoABaH B

re

or rrertscpra, uera rr urecra

Kareropz' ce Blarrara na o6qrarmre. YnenrsaBa ce Kp6ra Ha
[paBoMoqrrrra

Ha

qacTlr oT cTpoexn, Koltro ca Hero
cMr{c5Jra Ha sr.225, ut.2 3yr or qerBspra
Ao rrrecra Kareropr,rf, Q25a, ut.t
3yr). B 3aroBeAra 3a rpeMilGuure ce oqpeAeJrf, cpoK 3a go6porornro
rBnbJrlreHre' Arco gbrqara He ce_ r,I3[bJIHIr
.qo6ponorrro B yKa3aur{r cpoK, Tf, ce
Ia3tr:bnHrBa ltrpulf,yruTeJrHo or o6r4anara rro peA
o[pe.qerreH c Hapea6am. Brs
ocHoBa Ha BTIT3JIA B CWru 3anoBeA 3a [peMilGarre Ha
crpoex u [poroKoJr 3a
r{3BspmeHl'r pilsxo4{ rro npeMuxBaHero ce IIpHcrBIIBa
rcbM *6I{p*, Ha
pa3xoABaHero cpeAcrtsa ro pe4a na fIIK.

2-\ettu, Korrro ce ,'ocraBflT c rrp[eMa,e Ha

rrpeAnaraHara
Hape46a:
C npuerraaHero Ha HacroflIqara Hapeg6a ce qemr Aa ce pernaMeHTrrpar
[paBl{narq rlo Ko[rro Aa [porrrqa [poqe.qpara IIo ilpnruyrureJrHo rI3II5JtrreHr{e
Ha
3a[oBe.uare Ha KMera Ha o6qzna Tepnel 3a rlpeMaxBaHe Ha
HeroAHu una
He3aKOHHr'I CTpOexE or rlerBbpra
Ao Itrecra Kareropufl,Harepr,ITopuf,ra ua o6qrna
Tepnen. B nape46ara ce olpeAeJlf,T [paBara rr 3aA'DKeHutraHa
) racrH]rrl]rre B

npoqe.Q(para.

C nape46ara ce cb3AaBa flcer, HeABycMr{cJreH n

pas6zpaeru [oA3ar(oHoB

C rOfirO CE qefl[I CIIA3BAIIE HA NPABOBIIf, PEA IIO
oTHOmeHlIe Ha CTpOeXlITe, [peBeIIIU{f, Ha He3aKoHHoTO
CTpoHTencTBO tr
HOPMATIIBEH AOKYMEHT,

rlpeAorBparrBaHe I'I3[OJI3BaHero rra Herolrru I{ o[acHr{
rro xofiro ce Bb3CTaHOBrBar HaupaBeHr{Te or
nPnrrylmeJrHoTo [peMaxBa Ha cTpoexr{Te.

crpoex[. paguucan e peAa

o6qrrara

pa3xoAr4 rro

3.o.raxnaHrr pe3ynrarrr or rrprreMa,e rra Hape46ara:
flpalrrprtMaHe Ha 3aKoHocto6pasH u- aeficrrrrt rro upeMaoarre Ha
HeroAHr,r
I{ He3aKoHHI{ crpoex[ or qerBbpra Ao mecra Kareroprul.
O.raKBaHe Aa ce cBeAe Ao
MIIHIIMJA'I [parcl{Kara, Aa ce crporl 6es crpoureJlHl{ rc[rxa
wru crc cbrllecrBeHr,r
oTKJIoHeHI'Ie or u3A4AeHHre KHI'Ixa. C nape46ata qe
ce [purryArr co6crnenu;qg{re
n o6ura'rqrr.rre Ha crpoex[, Aa fl4 rroAAr xar B ao6poi"*rrn"raKo cbcrof,H[rr,
Koero IrIe ocruypz 6esonacHoro rrM rr3noJl3Bane. Brsrurpaq [r Bb3uuraBaul
eQercr

Bbpxy rpaXAaIIu' KoI4To TeII6pBa Bs3HaMeptBaT
Aapea[[I3I,IpaT cTpo[rTercruo 6es
Aa cla3BaT H4AreXHr{r 3aKoHoB peA.

ype46a:

4'<DnHancoBrr cpeAcrBa, neo6xo4rrMrr 3a
rrp[nara,eTo Ha HoBara

3a npnrrararre Ha Hape46ara e neo6xo.ryrMo exeroA'o
a 6ro4xer a Ha
o6qznara Aa ce [PeAszxAar cpeAcrBa, Kor{To
Aa6rgaapa3xoABarru qeneBo-caMo
I'I eAI'IHCTBeHO 3a [pllHyA]rrenHo r{3rrbJrHeHr{e
Ha 3a[roB eM Sa 3a3ApaBrBaHe,
y{pelBaHe urtu qpeMilGaHe Ha crpoexn.
BtgctarroB.f,BaHero Ha pa3xoABarrure
cpeAcrBa IIo [p[rryAureJrHoro I{3rrbJrr{eHfie
Ha 3arroBeAr{Te ,t nprr*arre Ha
sqpoexnre, qe ce rBBbprrrBa IIo peAa na
frIK 3a cMerKu ,u'4Apecara
Ha

3aIIoBeATa.

S'AHa'nrc Ha cborBercrBrre c [paBoro
Ha EnponeficKr!fl cbro3 rr
rrpaBoro na Peny6.nrra Er.nraprrfl :
Heo6xo,uaMocrra or [pr{eMaHe Ha Hape46ara
6rnrapcxoro 3ar(oHoAareJrcrBo. [p"arru.*r*. e cneAcrBlre oT [poMrr,a B
[poercr 3a Haperfuara e
uoA3aKoHoB HopMarIrBeH aKT, IlopaAlr
Koero cborBergrBl{ETo My c [p6Boro Ha
EnponeficKl{f, cblo3 e rpeAorpeAeneHo
or pa3nopeA6rre
3a MecrHoro cilMoylpaBJreHl{e, I[peICTrrBI{Te Ha na Enponeficrara xapra
Enponeiicram o6rqnocr,
cBsp3aHrr c TaSU MaTepilr.

Ha ocnosa,ne

u,2

un' 26,
or 3axona 3a HopMarr{Brrr{Te aKToBe, [poeKTET
sa Hape46a e rry6rurcyaaH Ha r{Hrep,er
crpa,r{rlara na o6rrynHa Tepnen.
flpe.qazr roper*JroxeHoro, [peArraraM o6qnncru
cbBer rp44 TepaeJr

B3eMe cne,u{oTo

Aa

Ilpoelcr!

PEIIIEHIIE:

Ha ocHoBaHr're rrJr. 2r, ut.

r, r.23, u a,.2 0T 3axona 3a MecrHoro
rr Mecrrrara aAMr{Hr{crp a\rufl,, qn.1g6 a.rr.S
z wr.225ao an.3 0r
o6quncru c6Ber rp4A Tepnen, rpr{eMa Hape46a

caMoyrrpErBJreHr're

3yr,

3a ycnoBr.rrr a n peFa 3a
ust.22fua, au.3 or

lp[rryArrreJrHo r{3rrbJrHeHr{e Ha 3arroBelu
no ur.l96, an.3
3arona sa ycrpoficrBo Ha repuropr{f,ra
sa o6rqnxa
Tepaea.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕРВЕЛ
Тервел – 9450, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 8 , Номератор 05751 / 20-70, 24-79 Факс 23-91,
e-mail: tervel2000@yahoo.com

НАРЕДБА
ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.196, АЛ.3 И ЧЛ.225А, АЛ.3 ОТ ЗУТ
ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

А
Ап
пр
ри
илл 22001155гг..

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за принудително изпълнение
на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях на
територията на Община Тервел.
Чл. 2. Тази наредба се прилага за:
1. строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на Закона за
устройство на територията (ЗУТ);
2. строежи по §17 от Преходните разпоредби на ЗУТ.
3.строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2
от ЗУТ, или части от тях.
Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 и чл.225а, ал.3
от ЗУТ се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от собствениците в
определения срок.
Глава втора
Р ЕД И Н АЧИН ЗА ПР ЕМА ХВАН Е НА СТРО ЕЖИ
Чл. 4. (1) B тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение,
определен със заповедта на кмета на Община Тервел, се извършва проверка пo
изпълнението на местостроежа от специалисти на общинската администрация, за
което се съставя констативен протокол (Приложение № 1).
(2) При констатирано неизпълнение на заповедта в срока за доброволно
изпълнение или при допуснато предварително изпълнение, се пристъпва към
принудителното и изпълнение.
Чл. 5. (1) B едномесечен срок от съставяне на протокола по чл.4, ал.1 се извършва
предварително проучване, относно начина на изпълнение на премахванетоq на
строежа, срока за изпълнение и необходимите средства (пo количествено-стойностна
сметка), резултатите от което се оформят в протокол (Приложение № 2).
(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или
изработване на конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за
укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола
по чл. 5, ал. 1.
(3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното
изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респ. след
съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за
строеж.
Чл. 6. (1) В едноседмичен срок от съставяне на протокола по чл.5, ал.1 се
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предприемат действия по принудително изпълнение на заповедта за премахване, като
се пристъпва към откриване на процедура по Закона за обществените поръчки.
Чл. 7. (1) След определяне на изпълнител на обществената поръчка, кметът на
общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява
всички заинтересовани лица.
(2) Собствениците на строежа са длъжни да осигурят достъп за извършване на
дейностите, определени в заповедта по чл.196, ал.3 и чл.225а, ал.3 от ЗУТ. При отказ от
тяхна страна, достъпът се осигурява принудително със съдействието на органите на
полицията.
Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на
заповедта на кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната
площадка на строежа се огражда със сигнални ленти.
Чл. 9. Ha определената дата и час органите на общинската администрация,
съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните
предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол
за състоянието на строежа преди започване на принудителното изпълнение на
заповедта за премахване. (Приложение № 3)
Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните
малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, химически
вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се
пристъпва към принудително освобождаване на строежа.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в
помещение, определено от кмета нa общината, като за наличността му служителите на
общинска администрация в присъствие на представители на МВР се съставя опис за
вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на
заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл. 13 от органите на
общинската администрация.
Чл. 11. (1) Премахването на строежа се ръководи от технически правоспособно
лице - представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становището на инженерконструктор или представен конструктивен проект, в случаите, когато такъв е
необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия,
топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.
(2) B процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по
противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за
причинени материални щети и увреждане на трети лица.
(3) Площадката се почиства от строителните отпадъци, получени при
премахването на сградата и терена се възстановява.
Чл. 12. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на строежа
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се съставя протокол (Приложение № 4) от представителите на общинската
администрация
и
изпълнителя,
в
присъствието
на
представители
на
експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните
работи. Екземпляр от протокола се изпраща на Службата по ГКК Добрич.
Глава трета
Р ЕД ЗА ВЗ ЕМАН ИЯ ПО НА ПРА ВЕНИ ТЕ Р АЗ ХОДИ
Чл. 13. (1) Видът и количеството на извършените работи по премахването,
заздравяването или поправянето /включително и необходимото проектиране/, както и
стойността на направените разходи по същите дейности се установява с протокол
(Приложение №5), съставен между изпълнителя и упълномощени от кмета на
общината представители на общинска администрация.
(2) Препис от протокола се връчва на извършителя на строежа по чл.2 от
Наредбата, който може да представи възражение относно вида и количествата на
извършените работи и стойността на извършените разходи в 7-дневен срок от
връчването, пред Кмета на община Тервел.След изтичане на този срок и при липса на
възражение, протоколът служи като доказателство за отразените в него обстоятелства,
при предявяване на иск по общия ред, за събиране на дължимия размер на вземането
пред съответния съд, по реда на ГПК.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РА ЗПОР ЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1."Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до
състояние, което го прави безопасен за ползване при спазване нормите за
противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.
2.”Поправяне и заздравяване на строеж” по смисъла на чл.1, ал.2, представлява
възстановяване на първоначалното положение съгласно озобрени строителни книжа.
§ 2. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които
могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или
извършителят на незаконния строеж. В случаите, в които собственикът на терена и
извършителят на незаконния строеж са различни физически или юридически лица, те
отговарят солидарно за направените разходи по принудителното премахване.
§ 3. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен
инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от
конструктивен проект.
§ 4. "Изпълнител" е кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка,
избрано по реда на ЗОП, на което е възложено да изпълни премахването.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Наредбата се издава на основание чл.196, ал.5 и чл.225а, ал.3 от ЗУТ
§ 6.Наредбата е приета с Решение №……от заседание на Общински съвет
гр.Тервел, проведено на ……………… и влиза в сила от датата на приемането и.
§ 7. Тази наредба отменя Наредба за условията и реда за принудително
изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ – приета с Решение № 8-115/
05.09.2008г. на Общински съвет – гр.Тервел.
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Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № .............

Днес, .............. 20 . ……г., работна група в състав:
1. ....................................................................................................................................................
на длъжност ..............……......... ……………………….................... при община Тервел
2. ...................................................................................................................................................
на длъжност ..............……................................................................ при община Тервел
3. ..................................................................................................................................................
на длъжност ..............…….................................................................. при община Тервел
в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на Заповед №: ..............................на
Кмета на община Тервел,
1. ...........................................................................................................................................................
2......................................……………………………….........................................................................
извърши проверка относно изпълнението на същата заповед за премахване на строеж:
.....................................……………………………..................................................................................,
..............…………………………...........................................................................................................
местоположение : ............………………………………...................................................................
административен адрес: ......…………………..................................................................................
освидетелстван като ................................…………………………………..........................................
При проверката се установи: ....……………………...............................................................
................................................................………………………………..................................................
..................................................................……………………………….................................................
................................................................…………………………………..............................................
Заповед №……………………. от …………………… на Кмета на община Тервел, видно от
……………………………………….. е влязла в сила на ………………. Същата към днешна
дата не е изпълнена.

Съставили:
1. .........………………………….... (...........)
2. ..........………………………….. (...........)
3. ........…………………………...... (...........)
Присъствали:
1. .........………………………….... (...........)
2. ..........………………………….. (...........)

6

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

ПРОТОКОЛ
за предварително проучване на принудителното изпълнение
на премахването на строеж
Днес, .............20 ……….. г., работна група в състав:
1. ................................................................................................................................................
на длъжност ..............……............……………………………………………. при община Тервел
2. ...................................................................................................................................................
на длъжност ..............…….............................................................................при община Тервел
3. ...................................................................................................................................................
на длъжност ..............……............................................................................. при община Тервел
след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на
принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други,
относно строеж: ".........................………………............................................................................. ",
изграден в ....................................................................……………………………..............................,
с административен адрес: .................................………………………….........................................
...............................................................................…………………….………………….......................,
излага следното становище:
I. Начин на изпълнение на премахването:
......………………...……………………………………………………………….....................................
......................................................................…………………………………........................................
....................................................................…………………………………..........................................
...................................................................…………………………………............................................
II. Срок за изпълнение на принудителното премахване:
.....................................................................………………………………………..………………….......
....................................................................………………………………………..……….……….........
III. Стойност на премахването: .........................................……………...................... лв., в
която не е включен ДДС.

Работна група:
1. ......……………………………............ (...........)
2. ..........…………………………………. (...........)
3. ....…………………………………....... (...........)

7

Приложение № 3 към чл. 9

ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка преди започване на принудителното изпълнение

Днес, .................. 20 ……………... г., работна група в състав:
1. .....................................................................................................................................................
на длъжност ..............……................................................................................. при община Тервел
2. .....................................................................................................................................................
на длъжност ..............…….................................................................... ……….при община Тервел
3. .....................................................................................................................................................
на длъжност ..............……................................................................................ при община Тервел
4. .....................……………………………….................................................................................
............................…… - в качеството си на изпълнител по Заповед № ……....../.......... 20 …. г.,
в присъствието на:
1. ......................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................;
3. .....................................................................................................................................................;
4. .....................................................................................................................................................;
в .……............ ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № ………..../.... ……20 … г.
на Кмета на община Тервел за премахване на негоден строеж:
...............…………………………………………………………………………………..........................,
находящ се в .................…………………...............................................................................................,
с административен адрес: ................……………………………………….........................................
....................................................................………………………………….…………………………..,
изграден от /собственост на
......................................………………………………………………………….......................................
Във връзка с изискванията на Наредбата за принудително изпълнение на
заповеди за премахване на строежи или части от тях на територията на община Тервел
работната група установи, че строежът е/не е опразнен от механизация, хора, пожаро и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно
действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали,
оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.
В ................. ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за
премахване на строежа.
Съставили:
1. .............................. (...................)
2. .............................. (...................)
3. .............................. (...................)

Присъствали:
1. ................................ (.....................)
2. ................................. (.....................)
3. ................................. (.....................)
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Приложение № 4 към чл. 12

ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка след приключване на принудителното изпълнение
Днес, ....................... 20 …... г., работна група в състав:
1. ..............................................................................................................................................
на длъжност ..............……........................................................................... при община Тервел
2. ..............................................................................................................................................
на длъжност ..............……........................................................................... при община Тервел
3. ...............................................................................................................................................
на длъжност ..............……............................................................................. при община Тервел
4. .....................………………………………..............................................................................
......................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ....................../........... 20…... г.,
в присъствието на:
1. . ..............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................;
3. ...............................................................................................................................................;
4. ...............................................................................................................................................,
в …………….... ч. приключи премахването на строеж: ..........……………..……………....……
…………………………………………………………………………………………………….……….
находящ се в ............……………………….........................................................................................
.......................................……………………….....................................................................................,
с административен адрес: ........……………….................................................................................
.....................................................……………………….......................................................................,
собственост на ...................................…………………………..........................................................
Заповед № ................../................ г. на Кмета на община Тервел е изпълнена.
Строежът е приведен в състояние – негоден за използване
Строителната площадка е в следното състояние:
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Съставили:
1. ................................... (...........)
2. .................................. (...........)
3. .................................. (...........)
4. .................................. (...........)

Присъствали:
1. …................................ (...........)
2. .................................... (...........)
3. .................................... (...........)
4. ……………................. (...........)
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Приложение № 5 към чл. 13

ПРОТОКОЛ
за извършените разходи по премахването на негоден строеж:
........................................................................................
Днес, ......................... 20 …… г.,
1. ..........................................................................................................................................................
- в качеството си на изпълнител по Заповед № ................./...... ….20 ..…. г.
за премахване/ на строеж: ..................................................................................................................,
находящ се в ........................................................................................................................................, и
2. .....................................................................................................................................................
на длъжност ..............……....... ......................................................................... при община Тервел
3. ......................................................................................................................................................
на длъжност ..............……................................................................................ при община Тервел
след извършена проверка установиха, че при премахването на строежа са
изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено - стойностна
сметка):
№ по ред

вид

Ед. мярка

количество

Ед. цена

Обща
стойност

Всичко:
ДДС:
Общо:
Съставили:
1. ......................................................... (....................................)
2. ........................................................ (.....................................)
3. .........................................................(.....................................)

Проверил:
Главен счетоводител .......................................................
(...........................)
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