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ДО         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. СТРАЖИЦА 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

 от инж. Детелина Кирилова Борисова 
Кмет на Община Стражица  

 
ОТНОСНО:  Приемане на  Наредба за принудителното изпълнение на заповеди 
за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи 
на Община Стражица 
 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, 

обнародван в Държавен вестник, бр. 82 от 26.10.2012г., са направени изменения в чл. 
223 и чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като 
принудителното премахване на строежи от четвърта, пета и шеста категория става 
изключително задължение на общината и се осъществява по ред, определен с 
Наредба на Общинския съвет.  

Предвид факта, че премахването на строежите от четвърта, пета и шеста 
категория или на части от тях, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ, е 
свързано с издаване на индивидуални административни актове (заповед) от Кмета на 
Община Стражица или оправомощени от него длъжностни лица, е необходимо 
приемането на подзаконов нормативен акт - Наредба за принудително изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Стражица. 

Предвижда се служители в общината, да изпълняват дадените им правомощия 
за обекти от ІV, V и VІ категория на територията на Община Стражица. 

 
В тази връзка  
 

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 225а, ал.1 и 3 от 

ЗУТ,  чл.5, ал.1, т.22 и ал.2  от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – гр. Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация, Общински съвет гр. Стражица 

 



 2 

Р  Е  Ш  И: 
1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 

премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на 
Община Стражица. 

2. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от приемането й от 
Общински съвет гр. Стражица. 
 
Приложение: Проект на наредба. 
 
 
 
инж. ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА 
Кмет на Община Стражица 
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