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Р Е Ш Е Н И Е 
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Протокол № 36 от 11.07.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет 
при община Кричим, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи 
или части от тях по чл. 225а от ЗУТ на територията на община Кричим, приета с 
Решение № 188, взето с протокол № 20 от 06.12.2013 г. на Общински съвет при община 
Кричим. 
Вносител:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Докладва:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при 
спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет при 
община Кричим,  

РЕШИ: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително 
изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по 
чл. 225а от ЗУТ на територията на община Кричим, приета с Решение № 188, взето 
с протокол № 20 от 06.12.2013 г. на Общински съвет при община Кричим, 

§ 1. Изменя чл. 8, както следва: 
„Чл. 8. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл.6, ал.1, кметът на 

Община Кричим взема решение за откриване на процедура по Закон за обществените 
поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител за принудително премахване на незаконния 
строеж.” 

§ 2. Изменя чл. 13, ал. 2, както следва: 
„Чл. 13. (2) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му. В 

случай, че собствениците  не  желаят да  приемат изнесеното  движимо  имущество  
или  ако не  може  да  бъде  установен  неговият собственик, изпълнителят или  
присъстващите  длъжностни  лица  от общинска  администрация, в присъствие  на  
органите  на  МВР,  съставят опис за вида, количеството и състоянието му 
при изнасянето и същото се оставя  на  отговорно пазене в помещение, определено  от 
кмета  на  общината.” 

§ 3. Изменя чл. 13, ал. 3, както следва: 
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„Чл. 13. (3)  В случаите, когато  в строежа се намират  малотрайни, 
бързоразвалящи  се продукти, комисията по  чл. 7, ал. 1 от тази наредба, уведомява 
писмено  адресата на заповедта за местонахождението на продуктите и го поканва да  
получи същите.” 

§ 4. Създават се нови ал. 4, 5, и ал. 6 към чл. 13, както следва: 
„Чл. 13. (4)  Извършените разходи по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от настоящия член са за  

сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на чл. 17 от 
настоящата Наредба. 

(5) Ако собственикът поиска вещта в едногодишен  срок от датата, на  
която е започнало отговорното пазене по  ал. 2, вещта му  се предава  срещу  заплащане 
на  възнаграждение в размер  на  10% от стойността  на  веща, както  и  пълния  размер  
на  разноските  извършени  от общината  по  пренасянето и пазенето й. 

(6) Ако собственикът не се намери или не се яви в срока по ал. 5, вещта  
преминава в собственост на общината.” 

§ 5. Създава се нова ал. 2 към чл. 15, както следва: 
„Чл.15. (2) Екземпляр от протокола по ал. 1 (приложение № 4) се изпраща на 

СГКК, гр. Пловдив. 
§ 6. Създава нов § 10 към ПРЕХОДНИ и ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ, както следва: 
„§ 10. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за принудително 

изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 
225а от ЗУТ на територията на община Кричим, е приета с Решение № 313, взето с 
протокол № 36 от 11.07.2018 г. на Общински съвет при община Кричим, и влиза в сила 
от датата на влизане в сила на решението за приемането й.” 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 225а, ал. 3 от 
Закона за устройство на територията, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 
и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за 
нормативните актове , като взе предвид мотивите и фактическите и правни основания в 
Предложение с вх. № РД-01-08-177/05.07.2018 год. от Председателя на Общински съвет 
при  община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – 
Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, както и с цел 
създаване на стабилна подзаконова нормативна уредба съответстваща на приложимото 
в тази област национално законодателство от по-висока степен. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


