
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА 

ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ 

ЧАСТИ ОТ ТЯХНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ 

 

Чл. 5. се допълва с нови ал. 4, 5, 6: 

 

(4) Когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на 

гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта. 

 

 

(5)Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на 

строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците. 

 

(6) За недвижими културни ценности установяването на състоянието им и 

последващите мерки и процедури се извършват по реда на Закона за културното 

наследство. 

 

Чл. 6. се изменя, както следва: (стар)В едноседмичен срок от съставяне на протокола 

(Приложение № 2) кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането 

и/или изпълнението на предвидените строително-монтажни работи за избор на 

изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за 

обществените поръчки или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 

 

Чл. 6. (нов)В едноседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) кметът 

на общината открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на 

предвидените строително-монтажни работи за избор на изпълнител на обществена 

поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки  

 

 

Глава трета 

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ 

 

Чл. 13. се изменя, както следва: (стар)Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета 

на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на Закона за устройство на територията и 

протокол за извършените разходи (приложение № 5), подписан от упълномощени 

представители на общината и изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на 

общината за събиране на вземането по реда на чл.237, буква „к”  от Гражданския 

процесуален кодекс  

 

Чл.13.(нов) Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 

4, 5 или 6 на Закона за устройство на територията и протокол за извършените разходи 

(приложение № 5), подписан от упълномощени представители на общината и 

изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на 

вземането по реда на Част пета “Изпълнително производство” от Гражданския 

процесуален кодекс. 



 

§ 5. ". се изменя, както следва: (стар) Изпълнител" е лицето, определено за 

изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки и 

НВМОП, на което е възложено извършването на строително-монтажни работи по 

принудителното изпълнението на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на Закона за 

устройство на територията.  

 

§ 5. ". (нов) Изпълнител" е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка 

по реда на Закона за обществените поръчки, на което е възложено извършването на 

строително-монтажни работи по принудителното изпълнението на заповедта по чл. 195, 

ал. 4, 5 или 6 на Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


