Н А Р Е Д Б А №21
за условията и реда за прокопаване на елементите
на техническата инфраструктура

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) С тази наредба се определят реда и условията за извършване на прокопавания
в обхвата на пътя - улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената
система и вътрешно квартални пространства на територията на Община Дългопол и
включените в нея населени места и селищни образувания.
(2) При условията на тази наредба се извършват прокопавания за изграждане на нови,
ремонт, включително при аварии и реконструкция на съществуващи подземни и
надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура и отстраняване на
дефекти и контрола върху тази дейност.
ГЛАВА ВТОРА
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ
РАЗДЕЛ І
Издаване на разрешение за прокопаване при изграждане на
нови мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, присъединяване и
планов ремонт
Чл.2. (1) Прокопаването в обхвата на пътя - улични и тротоарни настилки,
площади, елементи на зелената система и вътрешно квартални пространства на
територията на Община Варна и включените в нея населени места и селищни
образувания се извършва въз основа на разрешение за строеж. При необходимост се
издава и документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси. /Изм. с Решение
№57-4/28.06.2019 г./
(2) /Отменена с Решение №57-4/28.06.2019 г./

РАЗДЕЛ ІІ
Издаване на разрешение за прокопаване при аварии
или други обстоятелства,
застрашаващи обекти на техническата инфраструктура

Чл.3. (1) / Отменена с Решение № 12-4/29.07.2020г./
(2) По смисъла на тази Наредба авария е непредвиден инцидент, възникнал във връзка
с експлоатацията на обектите на техническата инфраструктура, водещ до нейното
повреждане или унищожаване, който изисква незабавно извършване на ремонт.
(3) / Отменена с Решение № 12-4/29.07.2020г./
(4) / Отменена с Решение № 12-4/29.07.2020г./
(5) / Отменена с Решение № 12-4/29.07.2020г./
(6) / Отменена с Решение № 12-4/29.07.2020г./
(7) / Отменена с Решение № 12-4/29.07.2020г./
Чл. 4. (1) При повреди, които трябва да бъдат отстранени незабавно и в почивни,
празнични дни и в извън работно време възложителят или експлоатационното
дружество могат да започнат аварийните ремонти след уведомяване на общинската
администрация по телефона/ дежурен община/ и заместник кмета по САКГ.Ремонтните
работи се извършват при спазване на изискванията на чл.74 от ЗУТ.
(2) В първия работен ден на месеца, лицата извършили прокопавания при аварийни
ремонти през предходния месец подават в Информационния център на Община
Дългопол до отдел ТУКРП документите по чл. 2, ал. 2.
(3) Отдел ТУКПП в три дневен срок издава предписание с указан срок и начин на
извършване на възстановителните работи.
ГЛАВА ТРЕТА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл. 6. Лицата, извършили работи по смисъла на чл.1 от настоящата Наредба са длъжни
да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове,
определени от общинската администрация.
Чл. 7. Възстановяването на пътя - улични и тротоарни настилки, площади, елементи на
зелената система и вътрешно квартални пространства се извършва в съответствие с
приложение № 1 от настоящата наредба.
Чл. 8. Незабавно след извършване на необходимите възстановителни работи,
възложителят /изпълнителят/ уведомява писмено общинската администрация.
Чл. 9. За констатиране качеството на възстановителните работи в 3-дневен срок от
постъпване на уведомлението по чл. 8 се съставя двустранен протокол между отдел
ТУКРП и изпълнителя на строежа.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ

Чл.10. Контролът по изпълнението на Наредбата се организира от Кмета на общината и
упълномощените от него длъжностни лица.
Чл.11. (1) Завършването на възстановителните работи в указания в разрешението за
разкопаване или предписанието по чл. 4 от Наредбата срок се установява с констативен
протокол от отдел ТУКПР,при спазване на разпоредбите в чл. 74 от ЗУТ.
(2) Некачествено извършени възстановителни работи се отразяват в констативния
протокол и се предписва срок за изпълнението им. Приемането на този вид работи се
извършва по реда на предходната алинея.
(3) /Отменена с Решение №57-4/28.06.2019 г./
(4) /Отменена с Решение №57-4/28.06.2019 г./
(5) /Отменена с Решение №57-4/28.06.2019 г./
(6) Възложителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена
отговорност за вреди, причинени при извършване на работите по смисъла на тази
наредба.
Чл. 12. При необходимост качеството на възстановителните работи се установява от
категоризирана строителна лаборатория.
Чл. 13. (1) Контролът по спазването на тази наредба се упражнява от кмета на
общината или упълномощени 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 на
строителните и монтажни работи.
2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация,
писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците
в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и
дружества.
ГЛАВА ПЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. Физическо лице участик в строителството, който:
1. / Отменена с Решение № 12-4/29.07.2020г./
2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба,
издадено в рамките на неговата компетентност.

3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и
писмени справки на контролните органи.
4. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените
повреди на общинско имущество във връзка с осъществяваното от него прокопаване по
тази наредба в срока, определен от органите на общината, се наказва с глоба от 100 до
1000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.
Чл. 15. /Отменен с Решение №57-4/28.06.2019 г./
Чл. 16. Ако нарушението по чл.14 и по чл.15 бъде продължено, след като е
констатирано с акт или, ако в срока за издаване на наказателното постановление бъде
извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 1000 до 3000
лева,независимо от наказанието по първото нарушение.
Чл. 17. /Отменен с Решение №12-4/29.07.2020 г./

Чл. 18. (1) Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от
упълномощени длъжностни лица от общинска администрация.
Чл. 19. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или
упълномощен от него заместник кмет.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 от
ЗМСМА, както и на основание чл. 71, 72 от ЗУТ.
§ 2. (1) Експлоатационните дружества могат да депозират в началото на всяка година
банкова гаранция за добро изпълнение за планираните през същата възстановителни
работи на елементите на техническата инфраструктура.
(2) До усвояване на пълния размер на банковата гаранция от общинската
администрация експлоатационните дружества се освобождават от внасяне на депозит за
планираните възстановителни работи.
§ 3. Настоящата Наредба е приета с решение на Общинския съвет – Дългопол № 381/26.11.2010 г.
§ 4. Настоящата Наредба е изменена с Решение №57-4/28.06.2019 г.

Председател на ОбС-Дългопол:……………
(Злати Златев)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Технология
за възстановяване на техническата инфраструктура
1. Възстановяването на бетонни настилки се извършва с бетон клас В 15 – 15 см., пясък
– 3 см., несортиран трошен камък – 10 см.
2. Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата
настилка. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, да се укрепва с
градински бордюри.
3. Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се
трамбова на пластове до 20 см. и се озеленява със същия вид растителност.
4. Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без настилка –
общинска собственост се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на
пластове до 20 см.
5. За констатиране качеството на възстановителните работи в 14-дневен срок от
постъпване на уведомлението по чл. 3, ал. 3 се съставя двустранен протокол между
отдел ТУКРП и изпълнителя.

