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ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
(доп.с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.) 

 

 Чл.1. (1) Тази наредба има за цел  да подпомогне общинската 

администрация в осъществяването на дейностите ú по устройство на територията 

на Община Сливо поле. 

 (2) Общинският експертен съвет, назначен по реда на чл.5, ал.4 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ), извършва консултативна и експертна дейност. 

В състава на общинския експертен съвет могат да се включват и специалисти 

извън общинската администрация. 

 (3) Условията и редът за работа на общинския експертен съвет се уреждат 

със заповед на кмета на общината. 

 Чл.2. При формиране на общинския бюджет, се предвиждат необходимите 

финансови средства за: 

      1. работата на общинския експертен съвет; 

      2. изграждане и поддържане на зелените площи; 

      3. премахване на строежи или части от строежи, съоръжения, рекламни 

елементи и др. 

 Чл.3. (1) В дирекция “Общинска собственост и устройство на територията” 

се назначават длъжностни лица по устройство на територията, които изпълняват 

следните функции и задачи: 

      1. изготвя предложения, становища и всички необходими документи, във 

връзка с устройството на територията на Община Сливо поле, до кмета на 

общината; 

      2. осъществява контрол по: прилагане на устройствените планове, 

одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените 

строителни линии и нива и спазването на действащите нормативни актове за 

устройство на територията; 

               3. (доп.с Р-е №223/28.03.2013г.) контролира, предотвратява, не допуска и 

констатира нарушения в строителството, както и всички дейности упоменати в 

чл.223, ал.2 от ЗУТ; 

      4. извършва административни услуги на физически и юридически лица. 

      5. води, поддържа и съхранява архив на: одобрените устройствени 

планове и измененията им, издадените строителни книжа, регистър на всички 

решения за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на 

измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на 

въведените в експлоатация строежи. 

 Пълният обем на задълженията им се определя с настоящата наредба и 

длъжностните характеристики. 

 (2) В дирекция „Устойчиво развитие, програми и проекти” се назначават 

длъжностни лица извършващи дейности по: 
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      1. контрол върху изграждане на обекти, финансирани с общински 

средства или средства предоставени от Европейския съюз и други правителствени 

или неправителствени организации; 

      2. незаконното строителство и поправяне, заздравяване или премахване 

на строежи (обекти) или части от тях. 

 Едното от лицата задължително е със инженерно строително образование. 

Задълженията им се определят с длъжностните характеристики. 

 (3) Цялостната дейност по устройство на територията се изпълнява от: 

главния архитект на община Сливо поле, геодезист, назначените по ал.1 и ал.2 

длъжностни лица и др. специалисти и консултанти, които се наемат в случай на 

необходимост. 

 Чл.4. Заплащането на труда и пътните разходи на лицата назначени/наети 

по чл.1, ал.2 и чл.3, ал.3 от настоящата Наредба, се извършва съгласно 

действащото законодателство и приетите решения на Общинския съвет. 

Чл.4а. (нов- с Р-е №223/28.03.2013г.) Определят се населените места с преобладаващ 

равнинен или стръмен терен, както следва: 

 1. Населени места с преобладаващ равнинен терен: гр.Сливо поле, с.Ряхово, 

с.Бръшлен, с.Бабово и с.Борисово. 

 2. Населени места с преобладаващ стръмен терен: с.Кошарна и с.Черешово. 

 3. Населени места с равнинен и стръмен терен: 

     а) с преобладаващ равнинен терен: с.Голямо Враново – квартали 1÷5, 

8÷21, 23÷39, 41÷50, 53÷58, 61÷62, 64÷76; с.Малко Враново – квартали 1÷9, 12, 15, 

17÷22, 25÷31, 37÷38а; с.Юделник – квартали 1÷47, 51÷54; с.Стамболово – 

квартали 1÷3, 37÷39; 

     б) с преобладаващ стръмен терен: с.Голямо Враново – квартали 6, 7, 22, 

40, 51, 52, 59, 60 и 63; с.Малко Враново – квартали 10, 11, 13, 14, 16, 23, 24, 32÷34 

и 36; с.Юделник – квартали 48, 49 и 50 (като квартали 48 и 49 са обявени за 

свлачище с рег. № 17.8602.01  от „Геозащита Плевен” – ЕООД, гр.Плевен); 

с.Стамболово – квартали 4÷36, 40 и 41. 

 

ГЛАВА ВТОРА 
 

ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, ОГРАДИ 
(изм.и доп.с Р-е №112 по Прот.№11/23.07.2012г.; изм.и доп.с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.; изм.с Р-е №500 

по Прот.№49/29.04.2015г.) 

 

Чл.5. (1) (доп.с Р-е №112/23.07.12г.; изм.с Р-е №223/28.03.2013г.) В селата: Бабово, 

Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, 

Стамболово, Черешово и Юделник, могат да се изграждат постройки на 

допълващо застрояване със селскостопанско предназначение от всякакъв вид при 

спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически 

изисквания и норми (Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и др.), като в 

постройките за животни физически лица могат да отглеждат за лични нужди до: 

три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст; десет овце 
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майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст; пет прасета за 

угояване; три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; десет 

зайкини с приплодите; сто възрастни птици; сто и петдесет бройлера. 

 (2) (изм.и доп.с Р-е №112/23.07.12г.; изм.с Р-е №223/28.03.2013г.) В гр.Сливо поле могат да се 

изграждат постройки на допълващо застрояване със селскостопанско 

предназначение при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и 

другите технически изисквания и норми (Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

др.), като в постройките за животни физически лица могат да отглеждат за лични 

нужди до: едно едро преживно животно и приплодите му до едногодишна 

възраст; десет овце майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст; пет 

прасета за угояване; един брой еднокопитно и приплодите му до едногодишна 

възраст; десет зайкини с приплодите; петдесет възрастни птици; петдесет 

бройлера. 

 Чл.6. (1) Оградите изграждани около поземлени имоти, находящи се в 

урбанизираните територии на община Сливо поле, трябва да отговарят на 

изисквания определени от кмета на общината по предложение на общинския 

експертен съвет (чл.48, ал.2 от ЗУТ). 

 (2) Оградите за зелени площи следва да отговарят на изискванията по чл.12, 

ал.2 от Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Сливо поле. 

 (3) Оградите изграждани около поземлени имоти, находящи се в 

земеделски, горски, защитени и нарушени територии на община Сливо поле, 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

      1. Да са с максимална височина до 2.20м над прилежащия терен; 

     2.  (доп.с Р-е №223/28.03.2013г.) Да са от тел (мрежа, бодлива тел, гладка тел), 

която се захваща за стоманобетонни, стоманени или дървени колове набити в 

земята (без бетониране). 

 (4) (изм.и доп.с Р-е №223/28.03.2013г.; изм.с Р-е №500/29.04.15г.) За отделни поземлени 

имоти извън урбанизираните територии, които са предназначени за: жилищни, 

обществено обслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и 

развлекателни функции, за паркове и градини, за движение и транспорт, за 

техническа инфраструктура и др. се изграждат: 

 1. ажурни огради с височина до 2.20м от прилежащия терен или ажурни 

огради с плътна част 0.60м и обща височина 2.20м от прилежащия терен. 

 2. (отм.с Р-е №500/29.04.15г.)  

 (5) (нова- с Р-е №223/28.03.2013г.) В урегулираните поземлени имоти в 

урбанизирани територии се изграждат огради: 

 1. към улицата – ажурна ограда с височина на плътната част 0.60м и обща 

височина до 2.20м от нивото на прилежащия терен; 

 2. към съседните урегулирани имоти – ажурни или плътни при спазване на 

изискванията на чл.48, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, с височина до 2.20м от нивото на 

прилежащия терен;  
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 (6) (нова- с Р-е №223/28.03.2013г.; изм.с Р-е №500/29.04.15г.) Изграждане на огради в 

отклонение на изискванията на ал.5, се допуска с решение на Общински 

експертен съвет, след представяне на мотивирано искане и инвестиционен проект.  

   

 

ГЛАВА ТРЕТА 
 

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО 

ОБЗАВЕЖДАНЕ 
(изм.и доп. с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.; изм.и доп.с Р-е №500 по Прот.№49/29.04.2015г.) 

 

 Чл.7. (1) Върху поземлени имоти могат да се поставят Преместваеми 

увеселителни обекти (ПУО) и Преместваеми обекти (ПО) за търговски и други 

обслужващи дейности. 

 (2) ПУО са увеселителни съоръжения, които не са трайно свързани с 

терена: люлки, фургони – стрелбища, въртележки, платформи за колички и 

влакчета и други подобни. Безопасността им и техническите изисквания към тях 

се определят по реда на чл.56, ал.6 от ЗУТ. 

(3) (изм.и доп. с Р-е №223/28.03.2013г.; доп.с Р-е №500/29.04.15г.) ПО за търговски и други 

обслужващи дейности са: павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за 

електрически превозни средства, както и други елементи на градското 

обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, 

съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, виндфанги, външни 

метални стъпала с Н до 1,20м и други). 

 (4) ПУО и ПО могат да се поставят върху части от улични и площадни 

пространства, зелени площи и урегулирани поземлени имоти (УПИ) – публична и 

частна общинска собственост или собственост на други физически и юридически 

лица. 

 (5) За ПУО и ПО се издава разрешение за поставяне по реда на тази 

наредба, а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена от 

главния архитект на общината. 

 (6) (изм. с Р-е №223/28.03.2013г.) ПУО и ПО по ал.2 и ал.3 могат да се свързват с 

временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, 

когато това е необходимо за нормалното им функциониране. 

 (7) Прокарването и премахването на временните връзки по ал.6 се 

осъществяват от лицето на което е издадено разрешението за поставяне и са за 

негова сметка. След прокарване или премахване на временна връзка се 

отстраняват всички нанесени повреди и щети, а когато това е невъзможно 

собственика на имота се обезщетява. Определянето на размера на обезщетението 

се извършва по реда на чл.210 от ЗУТ и се изплаща в едномесечен срок от 

влизането в сила на оценката. 

 Чл.8. Не са предмет на тази наредба:  

      1. Рекламно-информационни съоръжения, регламентирани с Наредба за 

рекламната дейност на територията на община Сливо поле; 
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      2. Прилежащи летни градини към заведения за хранене и развлечения 

(ЗХР), оградени с пространствени елементи (стени, решетки, цветарници и др.) 

или намиращи се под трайно захванати покривни конструкции, изградени по 

одобрен от главния архитект инвестиционен проект. 

 Чл.9. (1) По своето предназначение и вид ПО могат да бъдат: 

      1. павилион; 

      2. сергия; 

      3. маса (щанд) за сервиране пред съществуващи ЗХР; 

      4. количка; 

      5. временна базарна конструкция, навеси, козирки и др. подобни; 

      6. слънцезащитно устройство (чадъри, сенници, тенти); 

      7. стелажи за печатни и пакетирани захарни изделия; 

      8. спирки (с навеси или без навеси) за обществения градски транспорт; 

      9. спортни, атракционни и детски съоръжения; 

      10. тоалетни кабини; 

      11. телефонни кабини; 

      12. временни ограждения на части от тротоари, обществени площи, 

улични платна и др. за строителни площадки. 

     13. (нова- с Р-е №223/28.03.2013г.) каравани, фургони и др. подобни; 

     14. (нова- с Р-е №500/29.04.15г.) виндфанги до 7 кв.м. пред обществени и частни 

обекти; 

     15. (нова- с Р-е №500/29.04.15г.) външни метални стъпала (стълби) с Н до 1,20м в 

имоти и върху тротоари, ако между ПО и бордюра към улица или до дърво 

остават минимум 2 м. 

 (2) (доп. с Р-е №223/28.03.2013г.) ПО по ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.13 могат да бъдат 

предназначени само за продажба на стоки, услуги и за обслужващи дейности 

както следва: 

 1. дребни пакетирани хранителни стоки; 

      2. печатни произведения; 

      3. цветя; 

      4. картини; 

      5. произведения на художествените занаяти; 

      6. цигари; 

      7. ядки, пуканки, чипс; 

      8. сладолед; 

      9. кафе, закуски, безалкохолни напитки; 

      10. плодове и зеленчуци пред съществуващи магазини за плодове и 

зеленчуци; 

      11. лотарийни билети и билети за обществения градски транспорт; 

      12. парфюмерийни, козметични и други дребни нехранителни стоки; 

      13. обслужване на обществения градски транспорт, охрана (на паркинги 

и др.); 

 14. услуги (обущарски, шивашки, фризьорски, застраховки и др.) и за 

обслужващи дейности. 

 (3) (отм. с Р-е №223/28.03.2013г.)  
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 (4) (отм. с Р-е №223/28.03.2013г.) 

Чл.10. (1) (изм. с Р-е №223/28.03.2013г.) За разполагане на ПО от вида по чл.9, ал.1, 

т.1, т.5, т.6 (само за сенници и тенти) и т.8, е необходим проект чиито обем и 

съдържание се определя от главния архитект на общината в зависимост от вида и 

големината на обекта. При големина на обекта попадаща в обхвата на чл.21, т.1, 

подт. „а” и „б” проект не се изисква. 

 (2) (изм. с Р-е №223/28.03.2013г.) Разполагането на ПУО и ПО от вида по чл.9, ал.1, 

т.2, т.3, т.4, т.6 (само за чадъри), т.7, т.9, т.10 и т.11, става въз основа на общи 

схеми. Изготвянето на схемите се възлага от главния архитект на общината на 

длъжностните лица по чл.3, ал.1. Схемите се одобряват от главния архитект. На 

схемата  се обозначават местата на единични съоръжения, зоните за групи 

съоръжения, видът на ПУО или ПО, чрез унифицирана сигнатура.   

 (3) (изм. с Р-е №223/28.03.2013г.) Разполагането на ПО от вида по чл.9, ал.1, т.2, т.3, 

т.4, т.6 (само за чадъри), т.7, т.9, т.10 и т.11, извън общите схеми по ал.2, става въз 

основа на подробни схеми. Подробните схеми се изработват от лицата искащи 

поставянето им и се одобряват от главния архитект на общината. На тези схеми се 

нанасят размерите на ПО и необходимите отстояния между тях. Главният 

архитект може да постави и допълнителни изисквания към изготвянето на 

схемата, ако това е необходимо. 

 (4) (изм. с Р-е №223/28.03.2013г.) За издаване на разрешение за поставяне на ПУО и 

ПО се подава искане до главния архитект на Община Сливо поле придружено с: 

 1. схема-предложение и обяснителна записка за вида и начина на 

експлоатация на обекта за случаите по ал.1; 

 2. подробна схема – за случаите по ал.3; 

 3. документ за собственост на земята или договор за ползването на земята 

със собственика ú, както и други документи (удостоверение за наследници, 

съдебно решение, и др.), ако това е необходимо.  

 (5) (изм. и доп.с Р-е №223/28.03.2013г.) Разрешението за поставяне се издава за срок 

до пет години, считано от датата на издаването му. След изтичане на срока на 

действие на разрешението за поставяне, ПУО и ПО се премахват в едноседмичен 

срок. Срокът на разрешението за поставяне може да бъде продължен с не повече 

от пет години без да се променят характеристиките на обекта (вид, големина, 

предназначение и др.) и същият е годен за експлоатация и с добър външен вид. В 

този случай следва да се подаде искане до главния архитект на общината в 

двуседмичен срок след изтичане на срока на действие на разрешението за 

поставяне. 

 (6) Разрешение за поставяне не се изисква, когато ПУО и ПО се поставят по 

реда на ал.2. Обектите се премахват в едноседмичен срок, след връчване на 

покана за освобождаване на терена. Поканата се връчва от съответното 

длъжностно лице в общинска администрация или кмета/кметския наместник на 

населеното място. 

 (7) (нова- с Р-е №223/28.03.2013г.) Сроковете по ал.5 за поставяне на ПУО и ПО, се 

определят от главния архитект на общината. 

 Чл.11. (1) Забранява се: 
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      1. разполагането на сергии извън границите на определените от главния 

архитект на община Сливо поле площи; 

      2. разполагането на маси за продажба на всякакъв вид стоки с 

изключение на тези с акционен характер (мартеници, коледни и великденски 

картички и украшения, печатни изделия и др. подобни); 

     3. (изм. с Р-е №223/28.03.2013г.) разполагането на всички видове ПУО и ПО в 

обслужващите сервитути на инженерните съоръжения; 

      4. разполагането на всички видове ПУО и ПО, когато закриват входове, 

витрини, прозорци от партерния етаж на сградите, затрудняват или 

възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на други обекти; 

      5. ползване на ПО за рекламни площи освен в случаите, когато това е 

предвидено в одобрената проектна документация и е издадено разрешение за 

поставяне на рекламата; 

      6. (изм.с Р-е №500/29.04.15г.) ограждането на конструкциите по чл.9, ал.1, т.5 с 

вертикални елементи – решетки, плътни пана, зидария (всички видове) и др. 

подобни, освен в случаите когато това е предвидено с одобрения от гл. архитект 

инвестиционен проект. 

(2) (изм.и доп. с Р-е №223/28.03.2013г.) Съоръженията по ал.1, т.1 и т.2 (с изключение 

на ПУО) се прибират от търговеца, на чието име е издадено разрешителното или 

от негов представител, след края на работното време. 

 Чл.12. (1) (изм. с Р-е №223/28.03.2013г.) ПУО или ПО се считат за незаконни, 

когато: 

                 1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото 

разрешение; 

      2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното 

основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало; 

      3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на 

територията; 

      4. не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и ал.3, 

т.1 от ЗУТ; 

      5. представляват реклама, забранена със закон; 

      6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл; 

      7. са поставени в отклонение от изискванията на настоящата наредба; 

      8. са поставени в отклонение от одобрените проекти и схеми, както и от 

издаденото разрешение за поставяне; 

      9. (отм. с Р-е №223/28.03.2013г.) 

      10. съоръжението е изчерпало срока на амортизационна годност, което се 

установява с протокол от комисия назначена от кмета на общината; 

      11. местата им са отменени в резултат на преработка на схемите или са 

налице нови градоустройствени решения; 

      12. не се използват по предназначение; 

      13. при неплащане на наема или таксата повече от две поредни вноски; 

      14. ПУО или ПО не е премахнато в срока по чл.10, ал.5 и ал.6. 

 (2) Незаконните ПУО и ПО се премахват. 
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 Чл.13. (1) Премахването на незаконно поставени ПУО и ПО се извършва по 

следния ред: 

      1. Длъжностни лица от общинската администрация съставят констативен 

акт; 

      2. Въз основа на констативния акт, кметът на общината издава заповед за 

доброволно премахване на незаконно поставеното съоръжение. Ако заповедта не 

бъде изпълнена в указания срок, се преминава към принудително изпълнение; 

      3. Преди да пристъпи към принудителното изпълнение, 

административният орган изпраща покана, с определен в нея срок за доброволно 

изпълнение, до нарушителя; 

      4. При принудителното изпълнение обектът се премахва от общинските 

органи със съдействието на полицията, като за извършените разходи се съставя 

протокол. 

(2) Премахването на ПУО и ПО е за сметка на лицето, на чието име е 

издадено разрешението за поставяне. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
(доп.с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.) 

 

 Чл.14. Проводи и съоръжения на техническата структура са: 

      1. Транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея 

(мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.); 

      2. Преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и 

съоръженията към тях в неурегулирана територия; 

      3. Преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и 

съоръженията към тях в урегулирана територия; 

      4. Разпределителните проводи и разпределителните устройства и 

съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, 

пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и 

разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към 

сградните инсталации и общите средства за измерване. 

     5. (нова- с Р-е №223/28.03.2013г.) Хидромелиоративните преносни (довеждащите 

и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и 

хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното 

въздействие на водите; 

     6. (нова- с Р-е №223/28.03.2013г.) Електронните съобщителни мрежи и 

съоръжения; 

     7. (нова- с Р-е №223/28.03.2013г.) Брегоукрепителните, брегозащитните и 

геозащитните строежи; 

     8. (нова- с Р-е №223/28.03.2013г.) Съоръженията и инсталациите за третиране на 

отпадъци. 
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 Чл.15. Проводите и съоръженията на техническата структура се изграждат, 

поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните 

експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго. 

 Чл.16. (1) Проводи и съоръжения на техническата инфраструктура могат да 

бъдат изградени за сметка на други физически или юридически лица (извън тези 

по чл.15), когато: 

      1. Липсват съответните финансови средства в държавния и общинския 

бюджет; 

      2. По искане на физическо или юридическо лице; 

      3. Когато са предназначени да обслужват само един имот, собственост на 

физическо или юридическо лице. 

 (2) (доп. с Р-е №223/28.03.2013г.) След изграждането на проводите и съоръженията в 

случаите на ал.1, физическото или юридическото лице финансирало 

строителството не придобива собственост върху участъка от отклонението до 

измервателния прибор – електромер, водомер и др. 

 (3) Изграждането на проводи и съоръжения на техническата 

инфраструктура в случаите по ал.1, се извършва по искане на физическото или 

юридическото лице изразено в писмено заявление с нотариална заверка на 

подписите. 

 Чл.17. (1) Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура в 

рамките на урегулирания поземлен имот се изграждат за сметка на лицата, които 

ги ползват. 

 (2) Когато проводите и съоръженията преминават през няколко урегулирани 

поземлени имота, те се изграждат за сметка на лицата, които ги ползват. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 
(доп. с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.; изм.и доп.с Р-е №500 по Прот.№49/29.04.2015г.) 

 

 Чл.18. Инвестиционните проекти подлежат на одобрение и съгласуване от 

главния архитект на общината. 

 Чл.19. Инвестиционните проекти за обекти на техническата 

инфраструктура с обхват и значение за повече от една община се одобряват от 

областния управител. 

 Чл.20. (1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа 

на подадено заявление до главния архитект. Към заявлението се прилагат 

изискващите се съгласно чл.143, ал.1 и чл.144, ал.1 от ЗУТ документи. При 

необходимост може да се изискат и други документи, с които се удостоверяват 

различни факти и обстоятелства. 

 (2) За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат 

такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси и 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Сливо поле. 
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 Чл.21. (доп.с Р-е №500/29.04.15г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни 

проекти за издаване на разрешение за строеж във връзка с чл.147 от ЗУТ за: 

      1. (изм.с Р-е №500/29.04.15г.) Постройки на допълващото застрояване по чл.44 и 

чл.46 от ЗУТ,  когато: 

           а) имат застроена площ до 25м
2
; 

           б) (изм.с Р-е №500/29.04.15г.) са с височина до 3,60м; 

           в) (отп.с Р-е №500/29.04.15г.) 

           г) са изпълнени от сглобяеми елементи произведени по българския 

държавен стандарт. В този случай застроената площ не трябва да надхвърля 45м
2
, 

а височината 3.6м; 

      2. Чешми и временни тоалетни; 

      3. (изм.с Р-е №500/29.04.15г.) Стопански постройки със селскостопанско 

предназначение, когато са изпълнени изискванията на т.1, подточки “а”, “б” и “г”. 

Чл.22. (доп. с Р-е №223/28.03.2013г.; доп.с Р-е №500/29.04.15г.) Стопански постройки със 

селскостопанско предназначение и строежи на допълващото застрояване с 

параметри и начин на изпълнение извън посочените в чл.21, т.1 и т.3, по чл.147 от 

ЗУТ във връзка с чл.44 и чл.46 от ЗУТ, се изграждат по съгласувани архитектурни 

и конструктивни чертежи/проекти. Обемът и съдържанието на проекта се 

определят от главния архитект на общината в зависимост от вида и големината на 

обекта. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 
 

НЕДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО. 

ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА 

СТРОЕЖИ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ 
(загл.доп.с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.) 

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
(изм.и доп.с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.) 

 

Чл.23. (доп.с Р-е №223/28.03.2013г.) С тази глава се уреждат условията и редът за 

принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за поправяне, заздравяване 

или премахване на строежи или части от тях, както и на влезли в сила заповеди, 

спиращи изпълнението и забраняващи достъпа до строеж или до част от строеж от 

четвърта до шеста категория с нарушения по смисъла на чл.224, ал.1 от ЗУТ, на 

територията на община Сливо поле. 

Чл.24. (изм.и доп.с Р-е №223/28.03.2013г.) (1) Тази наредба се прилага за: 

 1. строежи с нарушения по смисъла на чл.224, ал.1 от ЗУТ, от четвърта до 

шеста категория, за които има влязла в сила заповед на кмета на общината по 

чл.224а и чл.225а от ЗУТ; 

 2. строежи, които попадат в разпоредбите на чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, 

за които има влязла в сила заповед на кмета на общината и протокол (Приложение 
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№ 1), изготвен от специалисти в общинска администрация, за изпълнението или 

неизпълнението ú. 

 (2) Принудителното премахване по чл.24, ал.1, т.1 от настоящата наредба, е 

за сметка на лицата по чл.225, ал.6 от ЗУТ, а по чл.24, ал.1, т.2 е за сметка на 

собственика на строежа. 

Чл.25. (1) (изм.с Р-е №223/28.03.2013г.) Преди да се пристъпи към принудително 

изпълнение на влязлата в сила заповед по този раздел, кметът на общината: 

      1. предприема действия за налагане на обезпечителни мерки по реда на 

ГПК; 

      2. изпраща покана за доброволно изпълнение до адресата/адресатите на 

заповедта. 

 (2) Поканата задължително съдържа: 

      1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на 

заповедта; 

     2. (изм.с Р-е №223/28.03.2013г.) номер, дата и кратко описание на заповедта, от 

която произтичат задълженията на адресата ú; 

      3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес); 

      4. срок за доброволно изпълнение; 

      5. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при 

неспазване на срока по т.4; 

      6. предупреждение, че разходите по осъществяване на принудителното 

изпълнение са за сметка на адресата/адресатите; 

      7. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде 

наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно. 

 (3) При смърт на задължено физическо лице или при преобразуване на 

задължено юридическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на 

общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците или 

преобретателите нова покана. 

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
 

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
(изм.и доп.с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.) 

 

 Чл.26. (1) B двуседмичен срок след изтичане на срока за доброволно 

изпълнение, се  извършва проверка по изпълнението от специалисти на 

общинската администрация, за което се съставя протокол (Приложение № 1а). 

 (2) При установено неизпълнение в срока за доброволно изпълнение или 

при допуснато предварително изпълнение, кметът на общината пристъпва към 

действия по принудителното ú изпълнение. 

 (3) Предварителното изпълнение се осъществява по реда на 

Административнопроцесуален кодекс. 

Чл.27. (1) (изм.с Р-е №223/28.03.2013г.) B двуседмичен срок от съставяне на 

протокола по чл.26, ал.1, съответните длъжностни лица по чл.3 от настоящата 
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наредба, провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на 

заповедта на кмета на община Сливо поле и обема на необходимата за всеки 

конкретен случай проектосметна документация. 

 (2) Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение № 2), 

който се представя на кмета на общината за одобрение. 

 Чл.28. (1) В двуседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) 

кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането по реда на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки (НВМОП). 

 (2) В двуседмичен срок от приключване на процедурата по ал.1 кметът на 

общината открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за 

изпълнение на предвидените СМР и принудителното освобождаване на обекта по 

чл.31 от наредбата. 

 (3) Едновременно с откриването на процедурата по ал.2 кметът на общината 

отправя искане към експлоатационните предприятия за прекъсване на 

захранването на строежа с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. 

 (4) Експлоатационните предприятия са длъжни в тридневен срок от 

получаването, да прекъснат захранването на строежа с електрическа и топлинна 

енергия, вода и газ и писмено да уведомят за това община Сливо поле. 

 (5) При допуснато предварително изпълнение, искането по ал. 3 може да 

бъде отправено по всяко време. 

 Чл.29. В едноседмичен срок от сключване на договор с изпълнител за 

предвидените СМР и след получаване на писмено уведомление от 

експлоатационните дружества, че са прекратени доставките на електрическа и 

топлинна енергия, вода и газ, кметът на общината определя датата, часа и начина 

на започване на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички 

заинтересувани лица. 

Чл.30. (изм.с Р-е №223/28.03.2013г.) На определените дата и час представители на 

общинската администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на 

представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството 

на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди 

започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета на община Сливо 

поле (Приложение № 3).  

 Чл.31. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от 

наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, 

съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва 

към принудителното му освобождаване. 

 (2) Изнесеното движимо имущество по ал.1 се оставя на отговорно 

съхранение в помещение, определено от кмета на общината съгласно съставен 

опис за вида, количеството и състоянието му. 

 (3) Имуществото по ал.2 се съхранява в тримесечен срок, след което се 

пристъпва към публична продан по реда на ГПК. 

 (4) Извършените разходи по ал.1, ал.2 и ал.3 са за сметка на 

адресата/адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на 

чл.33 от настоящата наредба. 
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Чл.32. (изм.и доп. с Р-е №223/28.03.2013г.) След изпълнението на заповедта на кмета 

на община Сливо поле, се съставя протокол за извършените разходи (Приложение 

№ 4) от представителите на общинската администрация и изпълнителя. 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ 
(изм. с Р-е №223 по Прот.№20/28.03.2013г.) 

 

 Чл.33. (изм. с Р-е №223/28.03.2013г.) Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета 

на общината по реда на този раздел и протокол (Приложение № 5) за извършените 

разходи, се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от 

Гражданския процесуален кодекс. 

 

 

 

ГЛАВА СЕДМА 
 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
(доп.с Р-е №112 по Прот.№11/23.07.2012г.) 

 

 Чл.34. Наказва се с глоба от 50 (петдесет) лева до 250 (двеста и петдесет) 

лева, ако по друг законов или нормативен акт не е предвидено по-тежко 

наказание, длъжностно лице, което: 

      1. Не издаде в срок съответния административен акт или документ; 

      2. Не се произнесе в законния административен срок по молба, искане, 

заявление, жалба и др.; 

      3. Разпореди или допусне да бъдат извършени монтажни работи или 

поставени ПУО или ПО в нарушение (отклонение) на наредбата; 

      4. Съгласува, одобри или утвърди документи в нарушение (отклонение) 

на наредбата; 

      5. Не вземе своевременно мерки при констатиране на незаконно 

строителство или поставяне на ПУО или ПО; 

      6. Разреши или допусне да бъдат свързани инженерните мрежи с 

незаконно поставени ПУО или ПО. 

 Чл.35. Наказва се с глоба от 100 (сто) лева до 500 (петстотин) лева, ако по 

друг законов или нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, 

длъжностно лице, което: 

      1. Извършва дейност по поставяне на ПУО или ПО в нарушение 

(отклонение) на настоящата наредба; 

      2. Не изпълни в определения срок писмено нареждане или заповед на 

административен орган по реда на тази наредба; 

      3. Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка 

нанесените повреди вследствие на осъществената от него незаконна дейност. 
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Чл.36. (нов- доп.с Р-е №112/23.07.2012г.) Наказва се с глоба от 50 (петдесет) лева до 

500 (петстотин) лева, ако по друг законов или нормативен акт не е предвидено по-

тежко наказание, физическо лице, което не спазва разпоредбите на чл.5, ал.1 и 2. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
(доп.с Р-е №500 по Прот.№49/29.04.2015г.) 

 

 §1. Наредбата се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с 

чл.44, ал.2; чл.48, ал.2; чл.55; чл.56, ал.2; чл.57, ал.1; чл.57а, ал.1, т.7 и ал.7; чл.61, 

ал.10; чл.69; чл.147, ал.1, т.1; чл.148, ал.12; чл.157, ал.5; чл.196, ал.5 от Закон за 

устройство на територията. 

 §2. В тримесечен срок от приемане на настоящата наредба главният 

архитект на Община Сливо поле да предостави на кметовете на кметства 

актуализираните схеми за ПУО и ПО по чл.10, ал.2. 

 §3. (доп.с Р-е №500/29.04.15г.) Договорите на наематели на ПУО и ПО, които са 

включени в актуализираните схеми по чл.10, ал.2, запазват действието си. За 

обекти, които не са включени в актуализираните схеми, договорите с наемателите 

им се прекратяват, ако е изтекъл най-малко половината от договорения срок и с 

тримесечно предупреждение. Ако не е изтекъл половината от договорения срок, 

да се предложи друго подходящо място за ПУО и ПО по актуализираната по 

чл.10, ал.2 от Наредба №8 на ОС схема. 

 §4. Ежегодно в разходната част на общинския бюджет на община Сливо 

поле се предвиждат средства за финансиране на дейностите, предвидени в 

наредбата. 

 §5. Отменя се Наредба № 8 за устройство на територията на община Сливо 

поле приета с Решение № 91  по Протокол № 10 от 04.06.2004г. 

 §6. Наредбата влиза в сила тридесет дни след оповестяването ú до 

населението, съгласно ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                                            (С.Салиев)        
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Приложение № 1 към чл.24 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№____ 

 

 

 Днес, ........... 20…... г., работна група в състав: 

 

      1. ............................................................................................ при община Сливо поле; 

 

      2. ............................................................................................ при община Сливо поле; 

 

      3. ............................................................................................ при община Сливо поле, 

 

в присъствието/отсъствието на ........................................................................................................................ 

….................................................................................................................... ................... 

адресата /адресатите на Заповед  № ………. / …….......……20……г.  на  кмета на  община Сливо поле  по чл.195,  

ал. ........  от  ЗУТ, извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ………./…….20.…г. на 

кмета на община Сливо поле за строеж ....................................................................................... 

изграден в ......................................с административен адрес ................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….. 

При проверката се установи: ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                             Съставили: 
 

                                                                                          1. ……………..(………………………….) 

 

                                                                                          2. ……………..(………………………….) 

 

                                                                                          3. ……………..(………………………….) 
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Приложение № 1а към чл.26 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№____ 

 

 

 Днес, ........... 20…... г., работна група в състав: 

 

      1. ............................................................................................ при община Сливо поле; 

 

      2. ............................................................................................ при община Сливо поле; 

 

      3. ............................................................................................ при община Сливо поле, 

 

в присъствието/отсъствието на ........................................................................................................................ 

………………............................................................................. ........................................ 

адресата /адресатите на Заповед. № …..………. / ……………..……20..…г. на  кмета  на  община Сливо поле по 

чл.195,  ал. ........ от  ЗУТ, извърши проверка относно доброволното изпълнение на покана № 

………./………………20…..г., във връзка със Заповед № ……./…….20..…г. на кмета на Община 

Сливо поле за строеж .......................................................................................................... 

изграден в .............................с административен адрес ......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

При проверката се установи: ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                             Съставили: 
 

                                                                                          1. ……………..(………………………….) 

 

                                                                                          2. ……………..(………………………….) 

 

                                                                                          3. ……………..(………………………….) 
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Приложение № 2 към чл.27 
 

 

                                                                                             ОДОБРЯВАМ: 

                                                                                                           КМЕТ: ………….…………….. 

                                                                                                                          (…………………….) 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

за предварително проучване на принудителното изпълнение на 

Заповед № .......…./…….........20…..г. на кмета на община Сливо поле 

за .................................................................................................................... 

 

 

 

 Днес, ........... 20…... г., работна група в състав: 

 

      1. ............................................................................................ при община Сливо поле; 

 

      2. ............................................................................................ при община Сливо поле; 

 

      3. ............................................................................................ при община Сливо поле, 

 

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното предварително проучване относно начина 

на принудително изпълнение ......................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... изграден в 

имот ………............................... на адрес:  ………………………….…………….......……………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

излага следното становище: 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

                                                                       Работна група: 
 

                                                                                          1. ……………..(………………………….) 

 

                                                                                          2. ……………..(………………………….) 

 

                                                                                          3. ……………..(………………………….) 
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Приложение № 3 към чл.30 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка 

преди започване на принудителното изпълнение 

 

 

Днес, .......... 20…... г., работна група в състав: 

 

      1. …………………………………………………………..… при Община Сливо поле; 

      2. ………………………………………………….…………. при Община Сливо поле; 

      3. ………………………………………………………….…. при Община Сливо поле; 

      4. .................................................................................................................................................... 

 

в качеството си на изпълнител по Заповед №................/…......…20.... г. на кмета на община Сливо 

поле по чл.195, ал. .... от ЗУТ, в присъствието на: 

 

      5. .………................................................................................................................................….. 

      6. .................................................................................................................................................... 

      7. .................................................................................................................................................... 

      8. .................................................................................................................................................... 

 

в ….. часа се събра за привеждане в изпълнение Заповед №…......./.........20.….г. на кмета на община 

Сливо поле за строежа ……….......……………………..…………….....…………..., находящ се в 

........................................................ на адрес: ......................................................................... 

.............................................................................................................................................., собственост на: 

 

      1. ……………………………………………………………………………………………; 

      2. ……………………………………………………………………………………………; 

      3. ……………………………………………………………………………………………; 

 

Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за 

поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община 

Сливо поле работната група установи, че строежът е/не е опразнен от хора, пожароопасни и 

взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо 

имущество на собственика на строежа и други в срока на доброволно изпълнение.  

В ……часа се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта. 

 

Съставили:                                                             Присъствали:         
 

1. …………………(……………)                               5. …………………(……………) 

 

2. …………………(……………)                               6. …………………(……………) 

 

3. …………………(……………)                               7. …………………(……………) 

 

4. …………………(……………)                               8. …………………(……………) 
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Приложение № 4 към чл.32 
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка 

след завършване на принудителното изпълнение 

 

Днес, .......... 20…... г., работна група в състав: 

 

      1. …………………………………………………………..… при община Сливо поле; 

      2. ………………………………………………….…………. при община Сливо поле; 

      3. ………………………………………………………….…. при община Сливо поле; 

      4. .................................................................................................................................................... 

 

в качеството си на изпълнител по Заповед № ............./..............…20.... г. на кмета на община Сливо 

поле по чл.195, ал. .... от ЗУТ, приключи в ….часа с извършване на следните строително-монтажни 

работи: …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…...................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

на строежа..................…………………………………………………………………..………............, 

находящ се в ..................................................на адрес: ........……………………...………...................... 

изграден от ..................................................................................................................................................... 

 

Заповед №……../……20.... г. на кмета на община Сливо поле е изпълнена. 

Строежът е приведен в състояние............................................................................................................... 

……………………………………………………………….……………………………………....….. 

…………………………………………………………………….……………………………….......... 

 

Съставили:                                                                Присъствали: 
 

1. …………………(……………)                                  5. …………………(……………) 

 

2. …………………(……………)                                  6. …………………(……………) 

 

3. …………………(……………)                                  7. …………………(……………) 

 

4. …………………(……………)                                  8. …………………(……………) 
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Приложение № 5 към чл.33 

 

 

ОДОБРЯВАМ, 

КМЕТ  

НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ: …………………… 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

за извършени разходи по принудителното изпълнение 

от ……………………………………………………. 

 

 

Днес, ..............20..... г., работна група в състав: 

 

      1. ……………………………………………………………….при община Сливо поле; 

      2. ……………………………………………………………….при община Сливо поле; 

      3. ……………………………………………………………….при община Сливо поле, 

 

 След извършена проверка установихме, че при изпълнение на заповедта за строежа са 

извършени следните видове дейности: 

 

№ 

по ред 
Вид Стойност 

   

   

   

   

   

 

                                                                                                         Общо _______________ лева. 

 

 

 

 

                                                                             Съставили: 
 

                                                                                          1. ……………..(………………………….) 

 

                                                                                          2. ……………..(………………………….) 

 

                                                                                          3. ……………..(………………………….) 

 


