
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА №8 НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРАВЕЦ 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 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за 

нормативните актове, в изпълнение на чл.77 във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, представяме на вниманието на обществеността на 

Община Правец, в регламентирания 30-дневен срок за обсъждане, становища, предложения, 

възражения, препоръки и др. по проект на Наредба за отмяна на Наредба №8 на Общински 

съвет – Правец 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 №215/29.09.2017 г. на ОбС - Правец, 

изм.и доп. с Решение №66/02.03.2018 г. на ОбС – Правец, кориг.на 16.07.2018 г., поправена с 

Решение №120/03.05.2019 г. на ОбС – Правец, изм. с Решение №1300 от 30.10.2019 г. на 

Административен съд-София област, като такива могат да бъдат предоставени в 

деловодството на Община Правец, на адрес: град Правец, пл.”Тодор Живков” №6 

 

МОТИВИ: 

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за отмяна на Наредба №8 на 

Общински съвет – Правец 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 

Наредба №8 на Общински съвет – Правец 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 е приета на основание чл.21, ал.2 и 

чл.22, ал.4, ал.5, ал.6 от ЗМСМА и въз основа на текстовете в Глава Четвърта от Закона за 

устройство на териториите като регламентира:  

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. 

 С решение №1300 от 30.10.2019 г., постановено по адм. дело №893/2019 година на 

Административен съд – София област, образувано по протест на Софийска окръжна 

прокуратура са отменени редица основни разпоредби от Наредба №8 на Общински съвет – 



Правец 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, поради противоречието им с актове от по-висока степен, а именно 

поради противоречието им със Закона за устройство на територията и Закона за местните 

данъци и такси. Отменените разпоредби касаят установения в Наредбата ред за издаване на 

разрешение от страна на Община Правец за разкопаване на общински терени и въведеното с 

наредбата задължение за възложителите на СМР да заплащат депозит като гаранция за 

възстановяване на разкопаните терени. 

След отмяната на тези основни разпоредби от Наредба №8 на Общински съвет – 

Правец 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, същата остава практически неприложима, поради което и отпада 

необходимостта от съществуването й. Освен това в Наредбата продължават да съществуват и 

текстове, които противоречат на ЗУТ с оглед мотивите на съда, изложени в Решение №1300 

от 30.10.2019 г., но не са отменени изрично от съда.  

II.Цели, които се поставят: 

С отмяната на Наредба №8 на Общински съвет – Правец 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 се цели да 

бъде отменен акт, който няма практическо приложение и необходимост от съществуването 

му, както и да се отстрани противоречието на част от текстовете му с разпоредби на акт от 

по-висока степен, а именно с разпоредбите на Закона за устройство на територията. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта за Наредба 

За прилагането на Наредбата за отмяна на Наредба №8 на Общински съвет – Правец 

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, не са необходими допълнителни финансови средства. 

IV. Очаквани резултати, включително финансови, ако има такива. 

С отмяната на Наредба №8 на Общински съвет – Правец 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 ще отпадне 

необходимостта от привеждане на местна наредба без реално практическо приложение в 

съответствие със ЗУТ като акт от по-висока степен. 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлагания Проект на Наредба за отмяна на Наредба №8 на Общински съвет – 

Правец 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 не противоречи на правото на Европейския съюз. 

 


