
1 от 12

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО

НАРЕДБА
за принудителното изпълнение на заповеди за 

поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях 
на територията на Община Попово

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на 
влезли в сила заповеди по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за поправяне, 
заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община 
Попово.

Чл. 2. (1) Тази наредба се прилага за :
1. строежи, които не се поддържат в добро техническо състояние, съобразно 

изискванията на нормативните актове и съгласно разпоредбата на чл.169, ал. 1 и ал. 2от ЗУТ;
2. строежи, които вследствие на аварии или други обстоятелства са застрашени от

увреждане или разрушаване;
3. строежи, които поради естественото си износване или поради други 

обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за 
използване,застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са
вредни в санитарно-хигиенно отношение;

4. неподходящи по местоположение, разположение, вид и материали 
огради,гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични 
ями,канализационни съоръжения, насаждения, които в интерес на сигурността,безопасността 
на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката,чистотата и спокойствието на 
гражданите следва да бъдат премахнати, преобразувани или ремонтирани;

5. строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195 на ЗУТ;
6. строежи, посочени в чл. 147, чл. 151, ал. 1 от ЗУТ и за сгради, съоръжения или 

части от тях, чието предназначение е променено не по установения за това ред;
7. обекти по чл. 57а от ЗУТ;
8. строежи по § 17 от Преходните разпоредби на ЗУТ. 

(2) Настоящата Наредба не се прилага за строежи и обекти, които попадат в 
хипотезите на чл.225,ал.1 от ЗУТ.

(3) Настоящата Наредба се прилага за строежи за които има влязла в сила заповед на 
Кмета на Общината и протокол, изготвен от  специалисти в общинска администрация 
/Приложение № 1/, за изпълнението или неизпълнението й.

Чл. 3. (1) Кмета на общината издава заповед, с която назначава постоянно действаща 
комисия. В състава на комисията, освен специалистите от дирекция „ТСУ“ при Община 
Попово, задължително се включват правоспособен юрист и длъжностно лице по чл.223 от 
ЗУТ.

(2) За недвижими имоти – паметници на културата в комисията да отговаря на 
изискванията на Закона за културното наследство.

(3)Комисията има следните функции: при установяване наличието на обект по 
чл.2 от настоящата Наредба, служебно или по сигнал на заинтересовани лица, 
Комисията извършва огледи, установява състоянието на обектите, изисква 
необходимите документи от заинтересованите страни, поставя или разпорежда 
поставянето на сигнални ленти и предупредителни знаци, съставя констативни 
протоколи и изготвя обосновани предложения до Кмета на общината за необходимите 
действия, които следва да се предприемат.  

Чл. 4. (1) Комисията е длъжна да извърши първоначален оглед на обекта незабавно 
или най-късно в тридневен срок от постъпването на сигнала до нея или възлагането на 
проверката по служебен път и да състави констативен протокол за огледа и при 
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необходимост разпорежда поставянето на сигнални ленти и предупредителни знаци, с цел 
обезопасяването на строежа /обекта и района около него.

(2) В хода на административното производство Комисията извършва допълнителни 
огледи, събира всички необходими данни и документи за вида и състоянието на строежа, 
изслушва заинтересованите лица и съставя констативни протоколи, в които отразява 
състоянието на обекта, направените констатации, евентуалните ремонтни и възстановителни 
работи.

(3) Комисията е длъжна в едномесечен срок от постъпването на сигнала или
възлагането на проверката да състави окончателен протокол на Кмета на Общината, в 

който да предложи извършването на необходимите действия и издаването на съответните 
заповеди и предложи за одобряване от кмета на Общината.

(4) Констативни протоколи за обектите по чл.2, т.4 от настоящата Наредба може да се 
съставят и от комисии , съставени от длъжностни лица по чл.223 от ЗУТ.

Чл. 5. (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на влязлата в сила 
заповед по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, кметът на общината:

1. предприема действия за налагане на обезпечителни мерки по реда на ГПК;
2. изпраща покана за доброволно изпълнение до адресата/адресатите на заповедта.
(2) Поканата задължително съдържа:
1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта;
2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от 

която произтичат задълженията на адресата й;
3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);
4. срок за доброволно изпълнение
5. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при неспазване на 

срока по т. 4;
6. предупреждение, че разходите по осъществяване на принудителното изпълнение са 

за сметка на адресата/адресатите;
7. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в 

случай че задължението не бъде изпълнено доброволно.
(3) При смърт на задължено физическо лице или при преобразуване на задължено 

юридическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да 
продължи действията си, изпраща на наследниците или преобретателите нова покана.

ГЛАВА ВТОРА
РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ I.
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОГАТО Е ДОПУСНАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 6. (1) Когато въз основа на констативният протокол на комисията по чл.З от 
настоящата Наредба, строежа създава непосредствена опасност за живота и здравето на 
гражданите, Кмета на Общината издава заповед, в която посочва вида на необходимите 
строително - монтажни работи, които следва да се извършат, изпълнителя, срока за 
започване и срока за приключването на работата. В тези случаи Кмета на Общината допуска 
предварително изпълнение на заповедта.

(2)Изпълнението на заповедта на Кмета на Общината, при която е допуснато 
предварително изпълнение се изпълнява незабавно след изтичане на срока на обжалване на 
разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение, на основание чл. 60, ал. 4 от 
АПК.

(3) За неуредените в този раздел въпроси относно начина на изпълнение на заповедта 
се прилагат правилата на Раздел II от Глава II от настоящата Наредба.

РАЗДЕЛ II.
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ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В СРОК.

Чл. 7. (1) Когато въз основа на констативния протокол на комисията се установи, че 
се касае за обект, който следва да се поправи, заздрави или да бъде премахнат, извън 
категорията на обектите по чл. 6, ал.1 от настоящата Наредба, Кмета на Общината издава 
заповед, с която задължава собствениците на имота, да извършат необходимите строително -
монтажни работи по поправка, заздравяване на имота или разпорежда неговото премахване, 
като определя срок за изпълнение с предупреждение, че при неизпълнение в срок ще се 
пристъпи към принудително изпълнение за тяхна сметка.

(2) Bдвуседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, се  извършва 
проверка пoизпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя 
протокол (Приложение № 1а).

(3) При установено неизпълнениев срока за доброволно изпълнение или при 
допуснато предварително изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия 
пoпринудителното й изпълнение.

(4)Предварителното изпълнение се осъществява по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8. (1) Bдвуседмичен срок от съставяне на протокола по чл. 7, ал. 1съответните 
специалисти от дирекция „ТСУ”провеждат предварително проучване относно начина на 
изпълнение на заповедта на кмета на Община Попово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, срока, 
необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количества строително-
монтажни работи (СМР) и необходимите за заплащането им финансови средства (по 
изготвена количествено-стойностна сметка).

(2) Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение № 2), който се 
представя на кмета на общината за одобрение.

Чл. 9. (1) В двуседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) кметът 
на общината открива процедура за възлагане проектирането по реда на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП).

(2) В двуседмичен срок от приключване на процедурата по ал. 1 кметът на общината 
открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за изпълнение на 
предвидените СМР и принудителното освобождаване на обекта по чл. 11 от Наредбата.

(3) Едновременно с откриването на процедурата по ал. 2 Кметът на Общината 
отправя искане към експлоатационните предприятия за прекъсване на захранването на 
строежа с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. 

(4) Експлоатационните предприятия са длъжни в тридневен срок от получаването, да 
прекъснат захранването на строежа с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и 
писмено да уведомят за това Община Попово.

(5) При допуснато предварително изпълнение, искането по ал. 6 може да бъде 
отправено по всяко време.

Чл. 10.(1) В едноседмичен срок от сключване на договор с изпълнител за 
предвидените СМР и след получаване на писмено уведомление от експлоатационните 
дружества, че са прекратени доставките на електрическа и топлинна енергия, вода и газ, 
кметът нa общината определя датата, часа и начина на започване на принудителното 
изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица.

(2) Собствениците на строежите, респ. недвижимите имоти, са длъжни да осигурят 
достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта 
на Кмета на общината.  При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията 
на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 11 . (1) За извършените разходи по премахването, от представители на Общинската 
администрация  и изпълнителя се съставя протокол  (приложение № 3), въз основа на който и 
влязлата в сила заповед за премахване на строежа се издава заповед за незабавно изпълнение 
по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс.
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   (2) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по 
премахването са за сметка на общинския бюджет.

Чл. 12.Ha определените дата и час представители 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 обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на 
кмета на Община Попово по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ (Приложение № 4).

Чл. 13. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните 
малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, 
обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното 
му освобождаване.

(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1се оставя на отговорно съхранение в 
помещение, определено от кмета нa общината съгласно съставен опис за вида, количеството и 
състоянието му.

(3) Имуществото по ал. 2 се съхранява в тримесечен срок, след което се пристъпва 
към публична продан по реда на ГПК.

(4) Извършените разходи по ал. 1, 2 и 3 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта 
на кмета на общината и се събират по реда на чл. 11от настоящата наредба.

Чл. 14. (1) Изпълнението на възложените СМР по принудителното изпълнение на 
заповедта се ръководи от технически правоспособно лице -представител на изпълнителя, исе 
извършва съгласно становището на инженер-конструктор или одобрените инвестиционни 
проекти, в случаите, когато такива са били необходими, както и след преустановено 
захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и 
др., когато това се налага.

(2) В процеса на изпълнението на заповедта по ал. 1 изпълнителят е длъжен да спазва 
нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи 
отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл. 15. След изпълнението на заповедта на кмета на Община Попово по чл. 195, ал. 4, 
5 или 6 на ЗУТ се съставя протокол (Приложение № 5) от представителите на общинската 
администрация и изпълнителя.

ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл. 16. Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 
или 6 на ЗУТ и Протокол № 5 за извършените разходи, подписан от упълномощени
представители на общината и изпълнителя, неразделна част от който са първични платежни 
документи за извършените разходи /проектиране, СМР, транспортиране, съхранение и др./, 
се издава изпълнителен лист в полза на Общината за събиране на вземането по реда на чл. 
404 и сл. от Гражданския процесуален кодекс и върху недвижимите имоти се вписва ипотека.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА

Чл. 17. Дирекция „ТСУ” осъществява дейностите по настоящата наредба.



5 от 12

Чл. 18. (1) Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от Кмета на Община 
Попово.

(2) Ежегодно Дирекция „ТСУ” изготвя доклад до Кмета на Общината.

ГЛАВА ПЕТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен (кота 
±0,00) и/или до състояние, което го прави негоден за ползване при спазване нормите за 
противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§ 2."Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от 
тях" представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените 
строителни книжа.

§ 3. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, спрямо 
които със заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ се създават задължения по нейното 
изпълнение. Тези лица могат да са: собствениците на строежа, сградата, обекта или терена; 
лицата, в полза на които е учредено ограничено вещно право; изпълнителите на строежи.

§ 4. "Изпълнител" е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда 
на ЗОП на Община Попово, на което е възложено извършването на СМР по принудителното 
изпълнение на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ

§ 5. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен 
инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от 
конструктивен пункт.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 и чл.225а, ал. 3 и на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ).

§ 2. На основание чл. 8 от Закона за общинските бюджети, ежегодно в разходната 
част на общинския бюджет на Община Попово се предвиждат бюджетни кредити за 
финансиране на дейностите, предвидени в наредбата.

§ 3. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Община Попово.

§ 4. Наредбата влиза в сила седем дни след приемането и оповестяването и по реда на 
ЗМСМА чл.22, ал. 2 и чл. 37, ал.З от ЗНА от Общински съвет - Попово.

§ 5. Задължава Кмета на Община Попово в едномесечен срок от влизане в сила на 
Наредбата да издаде заповед по чл. 3 от настоящата Наредба.

            § 6.  Общински съвет Попово отменя Наредба за принудителното изпълнение на 
заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях  на 
територията на Община Попово, приета  с Решение № 138 по Протокол №12 от 27.06.2008 
год.
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Приложение № 1 към чл. 2

ПРОТОКОЛ

№____

Днес, ........... 2013 г., работна група в състав:

1. ........................................................... при Община Попово;

2. ........................................................... при Община Попово;

3. ........................................................... при Община Попово,

в присъствието/отсъствието ..................................................................................................
на ........................................................................................................ ...........
адресата /адресатите на Заповед. № …...................…………. / ……..........……200…г. на кмета на 
Община Попово по чл. 195, ал. ........ от ЗУТ
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ………./…….200…г. на кмета на 
Община Поповоза строеж ...............................................................................
изграден в ...................с административен адрес .........................................................
При проверката се установи: ...........................................................................................
..............................................................................................................................................

Съставили:
1. ................( ........................................ .)

2. ................. (.........................................)

3. ................. (.........................................)
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Приложение № 1а към чл. 7

ПРОТОКОЛ

№____

Днес, ........... 2013 г., работна група в състав:

1. ........................................................... при Община Попово;

2. ........................................................... при Община Попово;

3. ........................................................... при Община Попово,

в присъствието/отсъствието ..................................................................................................
на ...................................................................................................................
адресата /адресатите на Заповед. № …...................…………. / ……..........……20..…г. на кмета на 
Община Попово по чл. 195, ал. ........ от ЗУТ
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ………./…….20..…г. на кмета на 
Община Поповоза строеж ...............................................................................
изграден в ...................с административен адрес .........................................................
При проверката се установи: ...........................................................................................
..............................................................................................................................................

Съставили:
1. ................( ........................................ .)

2. ................. (.........................................)

3. ................. (.........................................)

ОДОБРЯВАМ:
                         КМЕТ: …………………..
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Приложение № 2 към чл. 9

ПРОТОКОЛ

за предварително проучване на принудителното изпълнение на 
Заповед № …….............…./…….........200…г. на кмета на Община Попово
за ....................................................................................................................

Днес, ..........200... г., работна група в състав:

1. ....................................................................... при Община Попово;
2. ....................................................................... при Община Попово;
3. ....................................................................... при Община Попово,

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на 
принудителното изпълнение ...........................................................................
................................................................................................................................................ изграден в имот 
………............................... на адрес:  ……………….......………………
излага следното становище:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Работна група:

1. ….…………… (…………………...)
2. ……………… (…………………….)
3. ……………… (…………………….)

Приложение № 3 към чл. 11

ОДОБРЯВАМ,
КМЕТ 
НА ОБЩИНА Попово: …………………

ПРОТОКОЛ

за извършени разходи по принудителното изпълнение
от …………………………………………………….

Днес, ..............200... г., работна група в състав:
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1. .....................................................при Община Попово;
2. ..................................................... при Община Попово;
3. ..................................................... при Община Попово;

След извършена проверка установихме, че при изпълнение на заповедта за строежа са 
извършени следните видове дейности:

№ по ред Вид Стойност

Общо _______________ лева.

Съставили:

1. …………………(……………)
2. …………………(……………)
3. ………………....(……………)

Приложение № 4 към чл. 12

ПРОТОКОЛ

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

Днес, .......... 200... г., работна група в състав:

1. ...................................................... при Община Попово;
2. ..................................................... при Община Попово;
3. ..................................................... при Община Попово;
4. ........................................................................................
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в качеството си на изпълнител пo Заповед №................/…......…200.. г. на кмета на Община 
Попово по чл. 195, ал. .... от ЗУТ, в присъствието нa:

5. .………....................................................................................…..
6. ......................................................................................................
7. ......................................................................................................
8. ......................................................................................................

в ... часа се събра за привеждане в изпълнение Заповед №…......./.........200….г. на кмета на 
Община Попово за строежа ……….......…………………………….....…………..., находящ се в 
........................................................ на адрес: ..............................................
...................................................., собственост на:

1. ......................................................;
2. ..................................................... ;
3. ..................................................... ;

Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за 
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 
Община Попово работната група установи, че строежът е/не е опразнен от хора,пожароопасни 
и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго 
движимо имущество на собственика на строежа и други в срока на доброволно изпълнение.

В ……часа се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта.

Съставили:                                                             Присъствали:

1. …………………(……………)                               5. …………………(……………)

2. …………………(……………)                               6. …………………(……………)

3. …………………(……………)                               7. …………………(……………)

4. …………………(……………)                               8. …………………(……………)
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Приложение № 5 към чл. 15

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка
след завършване на принудителното изпълнение

Днес, ..............200... г., работна група в състав:

1. .....................................................при Община Попово;
2. ..................................................... при Община Попово;
3. ..................................................... при Община Попово;
4. .......................................................................................

в качеството си на изпълнител пo Заповед № ............./..............…200... г. на кмета на Община 
Попово по чл. 195, ал. .... от ЗУТ …………………………….

в ......часа, приключи с извършване на следните строително-монтажни работи:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................
на строежа..................……………………………………………………………..…….............,
находящ се в ..................................................на адрес: ........………...………......................
изграден от ..............................................................................................................................

Заповед №……../……200.. г. на кмета на Община Попово е изпълнена.
Строежът е приведен в състояние.........................................................................................
………………………………………………………………………………………………....…..
………………………………………………………………………………………………..........

Съставили:Присъствали:

1. …………………(……………)                                  5. …………………(……………)

2. …………………(……………)                                  6. …………………(……………)

3. …………………(……………)                                  7. …………………(……………)

4. …………………(……………)                                  8. …………………(……………)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: ................................................

                                   / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................................
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................................
                / ЗЕХРА  МУСТАФОВА /

Гл. специалист  „ОбС”: ................................................
                    / Н. ЗДРАВКОВА /


