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Вх.№ 133 

 

07.04.2015 г. 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

от НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

Относно: Приемане на Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за 

премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните 

органи на Община Две могили 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ, 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 Съгласно действащите разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ако 

заповед за премахване на незаконен строеж не се изпълни доброволно в определения в нея 

срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския 

съвет. Визираното правило налага изработване, приемане и прилагане на такъв подзаконов 

нормативен акт, който да урежда условията и реда за принудително изпълнение на влезли в 

сила заповеди на Кмета на Община Две могили за премахване на незаконни строежи или 

части от тях от служителите за контрол по строителството на Общината. 

 В изпълнение на законовата делегация на чл. 225а, ал. 3 ЗУТ е необходимо приемане 

на подзаконова уредба, която да съответства на закона, както и съобразяване на: 

• Ясна и точна регламентация на реда, по който ще се извършва принудителното 

изпълнение на влезли в сила заповеди на Кмета на общината за премахване на незаконни 

строежи или части от тях на територията на Община Две могили; 

• Определяне на реда, по който ще се извършва принудително изпълнение на  

разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части 

от тях или отделни видове строителни работи; 

• Регламентиране на реда, по който Общината ще събира вземанията си от 

направените разходи по премахването. 

Очаквани резултати: създаване на ясни правила за начина, по който ще се извършва 

принудителното изпълнение на влезли в сила заповеди на Кмета на общината за премахване 

на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Две могили, както и за 

принудителното изпълнение на разпореждания за поправяне или възстановяване на 

незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи. 
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Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба № 

№ 26 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или 

части от тях от компетентните органи на Община Две могили е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

 Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта от приемане на 

местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията, по който се 

изпълняват принудително заповедите за премахване на незаконни строежи или части от тях 

от компетентните органи на Община Две могили. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

при спазване на изискванията на чл. 75 – чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс и 

чл. 8, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, предлагам на Общински съвет - Две могили да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване 

на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Две могили, 

която влиза в сила от 01.05.2015 год. 

 

Приложение: Проект на Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за 

премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на 

Община Две могили 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

Изготвил: 

 

Арх. Пламен Маринов – главен архитект на Община Две могили 

 

 

Мариета Петрова, секретар на Община Две могили 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се 

предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат 

депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. „България” № 84 /Център 

за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg. 


