Устройство на територията – част ІІ

2 16 С02

„чл. 157, ал. 4 ЗУТ“.

(актуализационно приложение към 12 юли 2017 г.)

2.1. В чл. 5 (вж. с. 55–56) е създадена нова ал. 4:

В ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г. са обнародвани изменения в поместените
в сборника наредби под номера 1, 3, 6 и 7. Всички промени са в сила от
деня на обнародването – 11.07.2017 г.

(4) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2017 г.) За съставяне на протокола по чл. 157,
ал. 4 ЗУТ лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият
ръководител – за строежите от пета категория, подава искане по
чл. 157, ал. 5 ЗУТ в общинската администрация в 7-дневен срок преди
датата за съставянето му. Служителят по чл. 223, ал. 2 ЗУТ е длъжен да
се яви на определената в искането дата, като неявяването му не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

►Изменения в 1. Наредба № 1 от 2003 г.
1. В чл. 2, ал. 13 (вж. с. 12) думите „ал. 10, т. 1 и 2“ са заменени с
„ал. 10“.
2. Изменена е ал. 2 на чл. 9 (вж. с. 21):
(2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2012 г., бр. 56 от 2017 г.) Строежи от четвърта
категория са вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които не се засяга конструкцията им.

2.2. Предишните ал. 4, 6 и 7 преномерирани съответно на ал. 5, 7 и 8.

3. В чл. 10 (вж. с. 21–23) е създадена ал. 6:

3. В чл. 7, ал. 3, т. 2, буква „а“ (вж. с. 57) думите „чл. 157, ал. 5 ЗУТ“ с
заменени с „чл. 157, ал. 7 ЗУТ“.

(6) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2017 г.) Строежи от пета категория, буква „ж“
са рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди
битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат.
4. В наименованието на приложение № 1 (вж. с. 25) думите „към чл.
2, ал. 12“ са заменени с „към чл. 2, ал. 13“, а думите „по чл. 2, ал. 4 и ал.
10, т. 1 и 2“ – с „по чл. 2, ал. 4 и 10“.
5.1. В приложение № 2 е изменена забележката към т. 3 (вж. с. 33):
(*) Забележка: (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2017 г.) Социалните услуги резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, преходно жилище,
защитено жилище и наблюдавано жилище, се предоставят в жилища и
се категоризират по критериите за жилищни сгради и самостоятелни
обекти (жилища).
5.2. В приложение № 2 е изменена т. 5 (вж. с. 33):
5. (Предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 23 от 2011 г., изм., бр. 56 от 2017 г.)
Видовете сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение са храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, обредни домове и др.
►Изменения в 3. Наредба № 3 от 2003 г.
1. В чл. 4, ал. 2 (вж. с. 54) думите „чл. 157, ал. 2 ЗУТ“ са заменени с

2.3. Предишната ал. 5 е преномерирана на ал. 6 и в нея думите „ал. 3 и
4“ са заменени с „ал. 3, 4 и 5“.

4. В чл. 8, ал. 2, изречение второ (вж. с. 65) са заличени думите „водещия проектант“.
►Изменения в 6. Наредба № 13 от 2001 г.
1.1. В чл. 5, ал. 1 (вж. с. 162) са заличени думите „по местонахождение
на незаконния строеж“.
1.2. В чл. 5, ал. 2 (вж. с. 162) след думите „план за безопасност и
здраве“ е добавено „план за управление на строителните отпадъци“.
2. Изменена е ал. 1 на чл. 12 (вж. с. 164):
(1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2016 г., бр. 56 от 2017 г.) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който е
технически правоспособно лице, и се извършва при необходимост след
преустановено захранване с вода, електрическа и топлинна енергия, газ
и др., както и съгласно становище на инженер-конструктор, конструктивен проект, план за безопасност и здраве или план за управление на
строителните отпадъци, когато такива са необходими.
►Изменения в 7. Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г.
1. В чл. 6, ал. 2, т. 11 (вж. с. 178) думата „специалностите“ e заменена
с „геодезия и специалностите“.
2. В чл. 8, ал. 2, т. 4, буква „д“ (вж. с. 180) думите „удостоверение за
положен изпит по чл. 43, ал. 1, т. 3, буква „в“ са заменени с „удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 5“.

