МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СМОЛЯН
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – МАДАН

__________________________________________________________

ЗАПОВЕД
№ 298з-201 / 04.06.2019 г.
ОТНОСНО: Изземване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в полза на държавата.

Подписаният Младен Людмилов Бакалов – Началник РУ гр. Мадан, след като разгледах
наличната документацията, свързана с иззето ловно огнестрелно оръжие ловна пушка ИЖ
/успоредка/ кал.12 с № С 2444 през 1998 год. от Васил Неделчев Крушев, ЕГН 6512234560 с
тогавашен постоянен адрес с. Давидково починал на 02.02.2006 год. видно от Препис –
извлечение от Акт за Смърт № 0095/09.02.2006год. издадено на 01.03.2019год. от община
Асеновград, направих следните фактически и правни изводи:
Васил Неделчев Крушев с ЕГН 6512234560 с тогавашен постоянен адрес в с. Давидково
и ловно дългоцевно огнестрелно оръжие ИЖ /успоредка/ кал.12х70 с № С2444 са се водели на
отчет и контрол в РУ-Мадан през 1998 год.
Срещу него са били заведени преписки от ОСС-Смолян с № 67 и 902/29.06.1998 год. за
умишлено убийство по чл. 116 от НК, като горепосоченото ловно оръжие е било иззето от ОСС
Смолян и предадено в служба „Въоръжение“ при ОД МВР –Смолян.
Видно от удостоверение за наследници издадено от Община Асеновград единствен
наследник на ловното оръжие е Теодор Неделчев Крушев с ЕГН 6709264588 с постоянен адрес
гр. Асеновград, Ж.К „Запад“, ул. „Книжна Фабрика“ № 3, вх. В, ет.1, ап.31.
На Теодор Неделчев Крушев с ЕГН 6709264588 е изпратено уведомление във връзка с
чл. 26, ал.1 от АПК. От получения отговор на РУ-Асеновград е че, Теодор Крушев е продал
апартамента си и към момента живее и работи в Белгия за което уведомлението не е връчено и
е върнато на РУ-Мадан.
С цел спазване на разпоредбите на АПК уведомлението е побликувано на официалния
сайт на ОД МВР Смолян на 10.04.2019 год. и към настоящия момент считам че е връчено.
Към 04.03.2019 год. дата на издаване на заповедта Теодор Неделчев Крушев , като
наследник на гореописаното ловно огнестрелно оръжие не е извършил действия съгласно чл.
213 от ЗОБВВПИ.
Срокът е изтекъл многократно, поради което ловното оръжие следва да се отнеме в
полза на държавата със заповед на органа по чл. 155, ал. 1, поради което на основание 213, ал.5
от ЗОБВВПИ във вр. чл.155 от ЗОБВВПИ,
ЗАПОВЯДВАМ:
ОТНЕМАМ: В полза на Държавата ловно огнестрелно оръжие ловна гладкостенна пушка,
марка “ИЖ” , /успоредка/ калибър 12х70, № С2444 която е била собственост на Васил

Неделчев Крушев, ЕГН 6512234560 и след смъртта му на брат му Теодор Неделчев Крушев с
ЕГН 6709264588 с адрес гр. Асеновград.
Препис от Заповедта да се връчи на Теодор Неделчев Крушев с ЕГН 6709264588 с адрес
гр. Асеновград срещу подпис или по реда на АПК.
Препис от заповедта да се изпрати на Националната агенция по приходите.
Изпълнението на Заповедта възлагам на Юлиян Давидов Пулев на длъжност Младши
Експерт в КОС при РУ-Мадан.
Заповедта може да се обжалва по административен ред в 14-дневен срок, пред
Директора на ОД МВР – гр.Смолян и по съдебен ред в 14-дневен срок пред Административен
съд - Смолян, по реда на АПК.
НАЧАЛНИК НА РУ –МАДАН: /П/
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР /МЛАДЕН БАКАЛОВ/

СЪОБЩЕНИЕ
Днес …………………. 2019 год. Заповедта бе съобщена съгласно чл. 61 от АПК на
Теодор Неделчев Крушев с ЕГН 6709264588 с адрес гр. Асеновград.
Съобщил:………………………..
/

/

Получил:
/

/

Отп. в 4 екз.
Екз. № 1 – Деловодство
Екз. № 2 – Лицето
Екз. № 1 – НАП
Екз. № 4 РУ-Мадан - КОС

4900 гр.Мадан , ул.”Обединение” № 10 , тел.: 0308/2-30-30

