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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 58 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 11 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

 
По Докладна записка с вх.№ 51/26.04.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
    
 

Относно: Приемане на "Наредба за принудително изпълнение от общински 

органи, заповедите на кмета на общината за премахване на установени и 

констатирани незаконни строежи IV, V и VI, категория или части от тях". 

 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, прие следното:   

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

Приема "Наредба за принудително изпълнение от общински органи, заповедите 

на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни 

строежи IV, V и VI, категория или части от тях", съгласно приложение 1 в едно с 

мотивите към нея, съгласно приложение 2 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
- Приложение 1 – "Наредба за принудително изпълнение от общински органи, 

заповедите на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, 

V и VI, категория или части от тях"; 

- Приложение 2 – мотиви към "Наредба за принудително изпълнение от общински 

органи, заповедите на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни 

строежи IV, V и VI, категория или части от тях". 

 
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/  и в изпълнение на изискванията на чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на 

територията; 

-  и като взе предвид задължението на общините да уредят ред за принудително 

изпълнение от общински органи, заповедите на кмета на общината за премахване на установени и 

констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях на територията на Община 

Сопот, в случай, че тези, които са ги извършили не ги премахнат доброволно.    

 

  

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 15 
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„За”                          - 15 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


