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ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

Чл. 1. С тази Наредба се определят: 

1. условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по 

смисъла на § 5, т. 40 във вр. т.38 от ДР на Закона за устройство на територията, свързани с 

разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки, алеи, вътрешно-квартални 

пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи и други терени на 

територията на Община Правец , както и на всички елементи от тях. 

2. условията и реда за извършване на СМР от Възложители на територията на община 

Правец свързвана с нарушаване, разкопаване, увреждане и др., на елементи на техническата 

инфраструктура, зелени площи и други благоустроени терени общинска собственост, при 

ново строителство, ремонти, аварии и присъединявания към общите мрежи и съоръжения. 

3. правомощията на Кмета на Община Правец и/или определени от него длъжностни 

лица във връзка с дейностите по т. 1 и т. 2 от Наредбата. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи 

 

Чл. 2. (1) СМР, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-

квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на 

територията на Община Правец, както и на всички елементи от тях, при ново строителство, 

ремонт, реконструкция и присъединяване, се извършва на основание влязло в сила 

Разрешение за строеж(в случаите , когато е необходимо по закон) и Разрешение за 

разкопаване, издадено от Община Правец (Образец №2). 

(2) Разрешение за разкопаване по ал.1 се издава на Възложителя след писмено 

заявление (Образец № 1). 

(3) /Изменена с Решение №66/02.03.2018г. на ОбС/ При СМР в хипотезите на чл. 

147, ал. 1 и чл. 151, ал. 1 от ЗУТ, преди започване на СМР се уведомява писмено общинската 

администрация, като се прилага план-схема на разкопавания участък и документ за внесен 

депозит по чл. 18 от тази Наредба. 

Чл. 3. (1) В 7 дневен срок от постъпване на заявлението (Образец № 1), преди 

започване на СМР се съставя констативен протокол за състоянието на терена и се предписва 

при необходимост да се представят Разрешение за извозване на земна маса и строителни 

отпадъци; План за безопасност и здраве (ПБЗ),; Проект за временната организация и 

безопасността на движението (ПВОБД), съгласувана със сектор „Пътна полиция” 

(2) В Констативния протокол по  ал.1 се посочва срок за извършване на СМР и 

съответните възстановителни дейности; Последователността на СМР, ако и др. субекти са 

заявили/извършват СМР на същата територия; Условия и срок за съставяне на протокол по 

чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на Разрешение за засипване; Възложителят/негови 

представители/, както и техническия ръководител на проекта с пълна индивидуализация и 

координати за връзка. 

(3) При необходимост от издаване на Заповед за ВОБД, фактическото изпълнение на 

СМР започва след влизане в сила на същата. 

Чл. 4. Строително монтажните дейности могат да бъдат започнати веднага след 

издаване на Разрешение за разкопаване (Образец №2). 

Чл. 5. (1) Преди засипване на изградени или преустроени подземни мрежи и/или 

съоръжения, Възложителят е длъжен да уведоми община Правец за това. Засипването се 

разрешава незабавно при условията на чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на протокол (Образец 

№ 3). 
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(2) Завършването на строително - монтажните работи в случаите на нов строеж или по 

чл. 73 от ЗУТ се удостоверява с екзекутивна документация съгласно чл.74, ал.3 от ЗУТ. 

Чл. 6. При планови ремонти на подземните съоръжения на техническата 

инфраструктура, на Възложителят се издава Разрешение за разкопаване по реда на чл. 2 и сл. 

от Наредбата. 

Чл. 7. (1) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата 

инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, Възложителят може да 

започне СМР веднага, като незабавно уведоми за това община Правец на телефона на 

дежурния по сигурност и подаде заявление по образец (Образец  №4), към което са 

приложени: 

- документ удостоверяващ наличието на авария; 

- план-схема на разкопавания участък; 

- техническият ръководител и координати за връзка; 

- документ за внесена гаранционна вноска по реда на чл. 18 от тази Наредба. 

(2) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата 

инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно в почивни и празнични дни 

или в извънработно време, Възложителят може да започне СМР веднага, като уведоми 

незабавно общинска администрация -Правец. 

(3) В случаите по ал. 2 в първия работен ден след започване на СМР Възложителят 

подава в община Правец заявление по образец (Образец №4 ), към което прилага 

документите: 

- документ удостоверяващ наличието на авария; 

- план-схема на разкопавания участък; 

- техническият ръководител и координати за връзка; 

-  /Изменено с Решение №66/02.03.2018г. на ОбС/ документ за внесен депозит по 

реда на чл. 18 от тази Наредба. 

Чл. 8. /Изменен с Решение №66/02.03.2018г. на ОбС/ В деня на постъпване на 

заявлението по чл. 7 от настоящата Наредба се съставя констативен протокол за събитието, в 

който  при необходимост се посочват какви допълнителни документи следва да бъдат 

представени, срок за представянето им, както и  документ за внесен депозит по реда на чл. 18 

от тази Наредба. 

Чл. 9. В 3-дневен срок от съставяне на протокола по чл. 8, а при необходимост от 

представяне на други документи – в три дневен срок от постъпването им в община Правец, 

кметът на общината или определено от него длъжностно лице, издава Разрешение за  

разкопаване (Образец №5), с което се: 

- определя срок, в който да бъдат извършвани възстановителните работи; 

- последователността, в която да бъдат извършвани възстановителните работи, в 

случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица; 

- определят условия и срок за съставяне на протокол  по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ (Образец 

№3);  

ГЛАВА ТРЕТА 

Възстановяване на техническата инфраструктура 

 

Чл. 10. Лицата, изпълнили СМР по смисъла на тази наредба са длъжни да извършат за 

своя сметка необходимите възстановителни работи по реда и в сроковете, посочени в 

актовете по чл. 2 ал. 1 и чл. 9 от Наредбата. 

Чл. 11. (1) Възстановяването на изкопите и повредите по улици, пътища и алеи се 

извършва с инертни материали – несортиран трошен камък до ниво земно легло. 

Уплътняването се извършва на пластове по 30 см. Полага се трошен камък за пътна основа с 
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минимална дебелина на пласта от 35 см, след което се полага съответната по вид настилка. 

Във всички случаи настилката се уплътнява. 

(2) Възстановяването на пътната ( асфалтова ) настилка включва ширината на изкопа, 

увеличена с 30 см от двете страни. Оформят се правоъгълни форми със страни успоредни и 

перпендикулярни на оста на пътя. 

Чл. 12. (1) Възстановяването на улични тротоари с: 

- асфалтова настилка се извършва с несортиран трошен камък с дебелина на пласта 15 

см. и плътен асфалтобетон с дебелина 6 см; 

- бетонови плочи се извършва с плочи с дебелина 4 см, уплътнен пясък – 5 см., 

уплътнен несортиран трошен камък – 10 см; 

- бетонови настилки се извършва с бетон клас В 7.5 – 15 см., пясък – 3 см., несортиран 

трошен камък – 10 см; 

- настилки от калдъръм, паваж, мрамор, каменни плочи, вибропресовани павета и др., 

съобразно конкретните специфични и технологични изисквания. 

(2) Тротоарите се възстановяват с материали, съответстващи на съществуващата 

настилка. 

Чл. 13. Възстановяването на зелените площи се извършва с връщане на изкопаната 

почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. и се озеленява по указания от еколога 

на Община Правец. 

Чл.14. Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без 

настилка – общинска собственост се извършва с обратен насип от изкопаната почва, като 

същата се трамбова на пластове до 20 см и се подравнява. 

Чл. 15. След издаване на актовете по чл. 2 ал. 1 и чл. 9 от Наредбата и с оглед 

конкретни особеностите на терена, при необходимост, община Правец, може да даде 

допълнителни указания за извършване на възстановителните работи, които стават 

неразделна част от актовете по чл. 2, ал.1  и чл. 9 от Наредбата и са задължителни за 

изпълнение. 

Чл. 16. Завършването на възстановителните работи в указания срок, се установява с 

констативен протокол (Образец №6) по чл. 17  от настоящата Наредба при спазване 

разпоредбата на чл. 5 от наредбата и чл.74 от ЗУТ. 

Чл. 17. (1) За установяване качеството на възстановителните работи в 7-дневен срок 

от завършване на необходимите възстановителни работи, Възложителят уведомява общината 

и се съставя констативен протокол (Образец №6) от упълномощени представители на 

Общината и на Възложителя. 

 (2) Наличието на неизвършени или некачествено извършени възстановителни работи 

се отразяват в протокола по ал.1, предписва се срок за изпълнението им и се прилагат 

санкционните норми по тази Наредба. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Депозит за качествено изпълнение на възстановителните работи. Ред и условия за 

възстановяване . 

 

Чл. 18. (1) /Изменено с Решение №66/02.03.2018год. на ОбС/ Като гаранция за 

качествено изпълнение на възстановителните работи при изпълнение на СМР, свързани с 

разкопаване при ново строителство, ремонт, реконструкция и присъединяване, Възложителят 

внася депозит в размер на: 

1 .за асфалтови настилки на пътища, улици, площади (с 1 пласт) – 100 лв/кв.м; 

2. за асфалтови настилки на пътища, улици, площади (с 2 пласта) - 130 лв/кв.м; 
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3. за тротоарни настилки с бетонови плочи – 70 лв./кв.м.; 

4. за тротоарни настилки с вибропресовани павета – 80 лв./ кв.м.; 

5. за тротоарни настилки с асфалт – 35 лв./ кв. м.; 

6. за бетонов бордюр-10 лв. /м. ; 

7. за алеи ( с вибропресовани павета ) – 80 лв./кв.м.; 

8. за озеленени тревни площи (градински, паркови, междублокови пространства) 

и залесени територии –15 лв. / кв. м.; 

9. за други благоустройствени обекти и елементи на градската среда – по анализ; 

10. за неблагоустроен земен терен (път, улица, имот)  – 5 лв/кв.м.; 

(2) /Изменено с Решение №66/02.03.2018год. на ОбС/ Депозит се внася в касата на 

общината или чрез превод по банкова сметката на Община Правец със следните реквизити: 

СИБАНК ЕАД 

IBAN: BG70BUIB98883392874403  

BIC: BUIBBGSF 

(3) /Изменено с Решение №66/02.03.2018год. на ОбС/ Внасяне на депозит в касата на 

общината се допуска само съгласно разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в 

брой. 

Чл. 19. (1) /Изменено с Решение №66/02.03.2018год. на ОбС/ Внесеният по чл. 18 

депозит за извършване на СМР на територията на община Правец  се освобождава  след 9 

месечен изпитателен срок, при условие, че не са констатирани забележки по качеството на 

възстановителните работи, което се отразява чрез съставяне на протокол (Образец №7).  

(2) Изпитателният срок по ал.1 започва да тече от датата на съставянето на протокола 

по чл.17, ал.1. 

Чл.19(а) /Приет с Решение №66/02.03.2018год., поправен с Решение 

№120/03.05.2019 г. на ОбС/ За фирмите с общинско участие депозитът за извършване на 

СМР на територията на община Правец се освобождава както следва: 

- 80% след изготвяне на протокол /Образец №6/ при условие, че не са констатирани 

забележки по качеството на възстановителните работи; 

- 20% след 9-месече изпитателен срок, считано от въвеждане в експлоатация и 

изготвен протокол /Образец №7/ при условие, че не са констатирани забележки по 

качеството на възстановителните работи./ 

Чл. 20. (1) /Изменено с Решение №66/02.03.2018год. на ОбС/ При неспазване на 

указания срок за извършване на възстановителните работи повече от 3 дни на Възложителя 

се налага санкция в размер на 5 % от внесения депозит за всеки просрочен ден, който се 

задържа от Общината. При подписване на протокола по чл. 17, Възложителят е длъжен да 

внесе сума, която да възстанови депозита до първоначалния му размер. 

(2) При необходимост и при възникнал спор, относно качеството на 

възстановителните работи, се извършва проверка от акредитирана лаборатория, за сметка на 

Възложителя. 

(3) Възложителят носи пълна имуществена отговорност за причинени щети и 

пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия при извършване на работите по 

смисъла на тази Наредба. 

Чл. 21. (1) В края на месец юни и в края на месец декември, всяка календарна година 

комисия, назначена от Кмета на Община Правец извършва проверка по всички случаи на 

аварийни разкопавания от текущата календарна година, за които в протокола по чл. 17 е 
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отразено неизпълнение и/или некачествено изпълнение на възстановителните работи и е 

предписан срок, който е изтекъл. За проверката се съставя протокол. 

(2) Ако при проверката по ал.1 отново се констатира неизпълнение и/или 

некачествено изпълнени възстановителни работи се налага санкция по реда на ГЛАВА 

ШЕСТА от настоящата наредба. 

ГЛАВА ПЕТА 

Административен контрол 

 

Чл. 22. (1) Контролът по спазването на тази Наредба се упражнява от Кмета на 

Общината или определени от него длъжностни лица; 

(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази Наредба, контролните органи по 

ал. 1 имат право: 

1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване както на 

строително-монтажните, така и на възстановителните дейности; 

2. да изискват всички необходими във връзка с горното документи, данни, писмени 

справки, обяснения и др. от Възложителя, участниците в строителството, лицата които се 

намират на местостроежа, специализираните контролни органи, физически и юридически 

лица, държавни и общински органи, длъжностни лица и др. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

Административнонаказателни разпоредби 

 

Чл. 23. Установяването на нарушенията по тази Наредба, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за 

административните нарушение и наказания. 

 Чл. 24. (1) Актовете за установяване на нарушения на тази Наредба се съставят от 

упълномощени от кмета на Общината длъжностни лица, както и от кметовете на кметства и 

кметските наместници. 

 (2) Наказателни постановления се издават от кмета на общината.  

Чл. 25. (1) За нарушаване на разпоредбите на Наредбата се налагат: 

 1. На физически лица – глоба в размер от 100 до 1 000 лева; 

 2. На еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 

1000 до 10 000 лева;  

(2) При повторно нарушение се налагат глоба, съответно имуществена санкция, в 

двоен размер от определените в ал.1. 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

т.1. „Обществени услуги” са водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, 

електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни 

услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като 

търговска дейност; 

т.2  „Възложител” е  всяко лице по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ включително и 

експлоатационните дружества; 

т.3. „Експлоатационни дружества” са търговци които извършват обществени услуги 

по смисъла на т.1 срещу заплащане; 

т.4 „Повторно нарушение” е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на 

наказателно постановление или влизането в сила на съдебно решение, което го потвърждава, 

за същия вид нарушение. 

 



 

 

НАРЕДБА №8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на еленти от 

техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински 

терени, приета с Решение № 215/29.09.2017г., изм. и доп. с решение № 66/02.03.2018 г., коригирана на 

16.07.2018 г., поправена с Решение №120/03.05.2019 г. на ОбС-Правец 
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Преходни и заключителни разпоредби 

 

§1..Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал.2 и чл.22, ал.4, ал. 5, ал. 6 от 

ЗМСМА, както и на основание текстовете в Глава Четвърта от ЗУТ, приета е с решение на 

Общински съвет на Община Правец № 66/02.03.2018 г., допълва и изменя Наредба №8 за 

реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от 

техническата инфраструктура на територията на община Правец, свързани с разкопаване на 

общински терени, приета с решение №215/29.09.2017г. 

§3.Наредбата влиза в сила в деня на публикуването й в местен вестник. 

§4Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с нормативен акт от 

същата степен. 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр. 12 /682/ от 27.03.2018 г./ 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр. 28 /698/ от 17.07.2018 г./ 

 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.20 / 737/ от 28.05.2019 г./ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

    СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:     /П/ 

          / инж. Николай Яхов / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАРЕДБА №8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на еленти от 
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терени, приета с Решение № 215/29.09.2017г., изм. и доп. с решение № 66/02.03.2018 г., коригирана на 

16.07.2018 г., поправена с Решение №120/03.05.2019 г. на ОбС-Правец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  /образци от №1 до № 7/ 

Образец № 1 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонт, 

реконструкция и присъединявания 
на основание чл. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи 

на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с 

разкопаване на общински терени 

От……………………………………………………………….......…ЕГН…………………… 
(име, презиме, фамилия) 

в качеството си на …………………………………………………………………………...... 
(заемана длъжност) 

…………………………....................................................................... ЕИК..............................  
(наименование на фирма/дружество) 

Адрес:……………………………………………………………………………...…………… 

Телефон за връзка ……………………………. 

Господин Кмет, 

Заявявам искането си да ми бъде издадено разрешение за разкопаване за обект:…...…… 

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

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

УПИ/ПИ……………………………кв.……… нас. място: гр./с./…………………………… 

С цел……..…………………………………………………………………………….……….. 

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване: 

 асфалтова настилка – ……………………м
2
; 

 тротоарна настилка – ……………………м
2
; 

 паважна настилка – ……………………...м
2
; 

 зелени площи – …………………………..м
2
; 

 бетонов бордюр - ………………………...м
2
; 

Общ размер на депозита……………………………….  

Изкопните работи ще се извършат от ………………….г. - до …………………г. 

Настилката ще се възстанови до …………………….г.  

Техн. ръководител на обекта:…………………….............……………… тел………………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Копие от разрешението за строеж /разрешение за поставяне;  

2. Ситуация на разкопавания участък;  

3. План за безопасност и здраве (при необходимост); 

 4. Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван със сектор 

Пътна полиция (при необходимост);  

5. /Изменено с Решение №66/02.03.2018год. на ОбС/ Документ за внесен депозит, 

съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта съгласно чл. 18 от 

Наредба №8;  

6. Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване. 

Дата:………………….       Заявител: ………….......……..  

гр. Правец           /подпис/ 



 

 

НАРЕДБА №8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на еленти от 

техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински 

терени, приета с Решение № 215/29.09.2017г., изм. и доп. с решение № 66/02.03.2018 г., коригирана на 

16.07.2018 г., поправена с Решение №120/03.05.2019 г. на ОбС-Правец 
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Образец № 2 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ 
при ново строителство, ремонт, реконструкция и присъединяване 

№..................../....................... г. 

Във връзка със заявление №............../......................... год., 

от............................................................................................................................................................ 

За обект.................................................................................................................................................. 

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

УПИ.................кв............. 

Административен адрес на 

обекта:……………………………………….……………………………………………………… 
 

На основание чл. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни 

работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с 

разкопаване на общински терени и Разрешение за строеж  № .................../........................... год., 

Р А З Р Е Ш А В А М: 

На........................................................................................................................................................... 

Да извърши............................................................................................................................................ 

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

Строително-монтажните работи да започнат на......................................................... год. 

Строително-монтажните работи да завършат до........................................................ год. 

Възстановителните работи да завършат до..................................................................год., 

при следните условия: 

1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани 

дружества, които имат изградени мрежи и съоръжения в района на извършваните 

СМР. 

2. Да се осигури безопасно движение на пешеходци и МПС. 

3. Да се спазват изискванията за безопасен труд. 

4. Преди засипване да се уведоми ст. специалиста в отдел „…..”, отговарящ за 

подземния кадастър за съставяне на протокол, съгласно разпоредбите в чл.74, ал. 2 от 

ЗУТ. 

5. Възстановителните работи да се извършат в съответствие с изискванията на 

Наредбата. 

За разкопаването на ................... кв.метра е внесен депозит в размер на .................... 

лева, удостоверено с квитанция/нареждане/ №.................../............................… год. 

Освобождаването и задържането на гаранцията е в съответствие с чл. 19, Наредбата за 

реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата 

инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. 

РАЗРЕШИЛ: ...................................... 

/………………………../ 



 

 

НАРЕДБА №8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на еленти от 
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Образец № 3 

П Р О Т О К О Л 

Днес ………………….. г., долуподписаният/ата ……………………...………..……… 

на длъжност ……………...………….... в отдел …………...…………. при Община Правец, в 

присъствието на: 

1.…………………………………………………………………………….- представител 

на възложителя 

2…….……………………………………………………………..…………. - консултант 

/техн. ръководител 

3.………………………………………………….…………………….. – представител на 

строителя на обект: ……………………………………………………………….….…………... 

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

находящ се в УПИ/ПИ ………. кв. ……. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с………………...……, 

с Разрешение за строеж № ………………………, издадено от Главния архитект на Община 

Правец, установих, че: 

Определената линия на застрояване, достигнатото ниво изкоп, с коти ..………. м под 

кота прилежащ терен, другите условия и изисквания за изпълнение на строителството са 

спазени/не спазени. 

Мрежите и съоръженията са заснети / незаснети и нанесени / не нанесени в 

кадастралния план / кадастралната карта. 

Разрешавам / не разрешавам засипването на подземния провод. 

Настоящият протокол се състави в два екземпляра и се издава на основание чл. 74, 

ал.2 от ЗУТ. 

Извършил проверката: …………………….......…… 

     / ………………………. / 

Присъствали: 

1. ………………………    2……………………….. 

/ ………………………. /    / ………………………. / 

3. ……………………… 

/ ………………………./ 



 

 

НАРЕДБА №8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на еленти от 
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Образец № 4 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешение за разкопаване при авария 

на основание Чл. 7 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни 

работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с 

разкопаване на общински терени 

От: ......................................................................................................................................................... 

Служител на фирма:………................................................................................................................. 

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

ЕИК……….………………. тел:............................................. 

Господин Кмет, 

Заявявам искането ни, да ни бъде издадено Разрешение за разкопаване с предписание със 

срок за извършване на възстановителните работи, за авария 

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

……………………………………………………………………………………...…………………. 
(Описание на аварията) 

Констатирана на …………………………….. год. находяща се в гр./с./…………………....……. 

Ул. № …..……………………………………………………………………………………….…..... 

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване: 

 асфалтова настилка – ……………………м
2
; 

 тротоарна настилка – ……………………м
2
; 

 паважна настилка – ……………………...м
2
; 

 зелени площи – …………………………..м
2
. 

 бетонов бордюр - ………………………...м
2
; 

Общ размер на депозита……………………………………………………………..…………........ 

Отговорник на обекта:...............................................................................тел………………………. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Ситуация, изработена върху копие от ПУП на разкопавания участък; 

2. Схема за временна организация на движението, съгласувана със сектор „Пътна полиция”, 

когато това е необходимо; 

3. Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване; 

4. /Изменено с Решение №66/02.03.2018год./ Документ за внесен депозит, съответстващ на 

стойността на възстановителните работи на обекта. 

Дата .............................год.      Заявил: .................................. 

Гр.Правец         /................................./ 
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Образец № 5 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ 

с предписание със срок за извършване на възстановителните работи при аварии 

№.........../..................... год. 

По повод Заявление № ……….. / ……………… год. за отстраняване на авария, подадено от: 

.............................................................................................................................................................. 
(наименование на юридическото/физическо/лице) 

за авария: ……………........................................................................................................................ 

…………….......................................................................................................................................... 
(описание на аварията) 

установена на дата:......................, адрес........................................................................................... 

и на основание Чл.9 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и 

монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, 

свързани с разкопаване на общински терени 

Р А З Р Е Ш А В А М: 

На..............................................................................................................................…………............. 

Да извърши........................................................................................................................................... 

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

И ПРЕДПИСВАМ: 

1. СМР да завършат до.............................................................................год. 

2. Възстановителните работи на настилката да завършат до............................................год. 

при следните условия: 

1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани дружества, 

които имат изградени мрежи и съоръжения в района на аварията. 

2. Изпълнителят e длъжен да осигури безопасно преминаване на МПС и пешеходци 

3. Да се спазват изискванията за безопасност на труда 

4. Задължително съгласуване с подземен кадастър 

5. ...................................................................................................................... 
/други условия/ 

За разкопаването на .............кв.м. общинска собственост е внесен депозит от ....................... 

лева, удостоверено с квитанция /нареждане/ №..................от............../...........................год. 

Освобождаването и задържането на депозита е в съответствие с чл. 19 от Наредбата за 

реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата 

инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. 

РАЗРЕШИЛ: ..................................... 

/………………………../ 
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13 

 

Образец № 6 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

За извършена проверка относно завършване на възстановителни работи 

Днес ………………….. г., комисия в състав: 

1. ………………………………………………………………………………….- представител на 

община Правец 

2. ………………………………………………………………………………….- представител на 

община Правец 

3. ………………………………………………………………………………….- представител на 

възложителя / стоителен надзор 

4……………………………………………………………………….................. - представител на 

строителя за обект: 

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

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

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

находящ се в УПИ/ПИ ………. кв. ……. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с……………………..…, 

с Разрешение за разкопаване № ………………………, издадено от Община Правец, 

Констатира: 

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

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

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

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

КОМИСИЯ: 

1……………..……. 

2………………..…. 

3……………..……. 

4……………..……. 

 

 

 



 

 

НАРЕДБА №8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на еленти от 

техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински 

терени, приета с Решение № 215/29.09.2017г., изм. и доп. с решение № 66/02.03.2018 г., коригирана на 

16.07.2018 г., поправена с Решение №120/03.05.2019 г. на ОбС-Правец 
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Образец № 7 

П Р О Т О К О Л  

 

За извършена проверка относно състоянието на възстановените настилки след 

изтичане на гаранционния срок 

Днес …………………………. г., комисия в състав: 

1.………………………………………………………………………………….- представител на 

община Правец 

2.………………………………………………………………………………….- представител на 

община Правец 

3.………………………………………………………………………………….- представител на 

община Правец 

4. ………………………………………………………………………………….- представител на 

възложителя / строителен надзор 

5…………………………………………………….................................………. - представител на 

строителя за обект: 

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

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

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

находящ се в УПИ/ПИ ………. кв. ……. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с…………………..…, с 

Разрешение за разкопаване № ………………………, издадено от Община Правец, 

КОНСТАТИРА: 

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

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

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

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

Констатирали: 

1. ………………………     2……………………….. 

/ ………………………. /     / ………………………. / 

3. ……………………… 

/ ………………………. / 

Присъствали: 

1. ………………………     2……………………….. 

/ ………………………. /     / ………………………. / 

3. ……………………… 

/ ………………………. / 


