
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА 

ПРЕМАХВАНЕ, ПОПРАВЯНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ 

ОТ ТЯХ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастната 

администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 

АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Костенец в 

регламентирания 30 - дневен срок, считано от 16.03.2020г., за разглеждане, обсъждане, 

представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на 

заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от 

администрацията на община Костенец, като такива могат да бъдат предоставяни в 

деловодството на Общински съвет – Костенец или Общинска администрация – 

Костенец, или по електронната поща на e-mail: 

obs_kostenetz@abv.bg,kostenetz_adm@kostenetz.com. 

  

          В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове 

към Проект за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на 

заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от 

администрацията на община Костенец  прилагаме, както следва: 

 

МОТИВИ: 

 

1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредба за принудително 

изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи 

или части от тях от администрацията на община Костенец: 

      Във връзка с чл. 196, ал. 5, чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и при изпълнение на дейностите свързани с изпълнение на заповеди за 

премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях е необходимо 

актуализиране на общинската наредба. Закона за устройство на територията не е 

променян в обхвата на горните разпоредби от 2015г. С цел коректното функциониране 

на наредбата са добавени някои определения и са посочени конкретни срокове при 

изпълнението й. 

 

2. Цели, които се поставят: 

Основните цели са свързани с: 

 Актуализиране на нормативната база. 

 Поставяне на конкретни срокове за процедиране на преписките, свързани с 

изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи 

или части от тях. 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за принудително 

изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи 

или части от тях от администрацията на община Костенец: 

Възможностите за финансиране са от средства на общината. 
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4. Очаквани резултати: 

Очакваните ефекти от реализиране на Наредба за принудително изпълнение на 

заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях 

от администрацията на община Костенец: 

 Качествено управление и контрол върху сградния фонд. 

 Коректно процедиране на преписките свързани с изпълнение на заповеди за 

премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредба за принудително 

изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части 

от тях от администрацията на община Костенец е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за 

изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за 

премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията 

на община Костенец, заедно с мотивите и предварителната оценка на въздействието по 

чл. 20 от Закона за нормативните актове, е публикуван на официалната интернет 

страница на Община Костенец на 16.03.2020г., като по този начин е дадена възможност 

на всички заинтересовани лица да се запознаят с него  и да дадат предложения и 

становища. 


