РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 97
гр. Шумен, 23.11.2018 г.
След обявяване на процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на Областен управител на
област Шумен, представляващ урегулиран поземлен имот ХХІІІ-62 от кв. 6 по плана на с.
Хитрино, общ. Хитрино, с площ 468 кв.м, заедно с построените в него две сгради
„Лечебница“ и „Плевня със склад“, подробно описан в акт за частна държавна собственост №
3038/13.12.2017 г., се установи, че след настъпилия в с. Хитрино железопътен инцидент на
10.12.2016 г. и на основание чл. 196 от Закона за устройство на територията е издадена
Заповед №РД-471/12.12.2017 г. на кмета на община Хитрино за назначаване на комисия, която
да посети посочените сгради и да установи състоянието им. Въз основа на направените
констатации и на конструктивно становище на инженер конструктор назначената от кмета на
общината комисия, му отправя предложение да издаде заповед за премахване на сградите.
Към днешна дата заповед за премахване на сградите не е издавана (видно от писмо изх. № 0600-121/20.11.2018г. на Кмета на община Хитрино), но настъпилите след обявяване на
тръжната процедура обстоятелства обуславят прекратяването й, поради преграждане правата
на евентуалните участници в същата на пълна, точна и актуална информация относно
предмета на търга.
В контекста на гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията, във връзка с Протокол от 14.12.2017 г. на Комисията, назначена по чл. 196
от Закона за устройство на територията,
ПРЕКРАТЯВАМ:
Процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, в
управление на Областен управител на област Шумен, а именно урегулиран поземлен имот
ХХІІІ-62 от кв. 6 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен, с площ 468 кв.м, с начин
на трайно ползване: „За жилищно строителство“, заедно с построените в него две сгради:
„Лечебница“ със застроена площ 96 кв.м, на 1 етаж и „Плевня със склад“ със застроена площ
106 кв.м, на 1 ет., подробно описан в акт за частна държавна собственост № 3038/13.12.2017 г.
Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица чрез публикуване на
официалната интернет страница на администрацията.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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