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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 79 

Протокол № 7 от 14.06.2016 година 
ОТНОСНО:  Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински 
съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба  за  реда  и  условията,  свързани  с  разкопаване  на  благоустроени  общински 
терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи 
на техническата инфраструктура на територията на община Кричим. 
Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим. 
Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим. 
Становища:  ПК  по  устройство  на  територията,  инфраструктура,  благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност; ПК по 
местно  самоуправление,  обществен  ред  и  законност;  ПК  по  бюджет,  финанси, 
европейски  програми  и  проекти,  местно  развитие  и  ПК  по  социални  дейности, 
образование, култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във 
връзка с чл. 79 от АПК, Общински съвет при Община Кричим, 

ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията, 
свързани  с  разкопаване  на  благоустроени  общински  терени  и  зелени  площи  при 
извършване  на  строителни  и  монтажни  работи  на  елементи  на  техническата 
инфраструктура на територията на община Кричим, както следва: 

§ 1. Изменя чл. 4, ал. 1 и ал. 2, както следва: 
”чл.  4,  ал.  1.  СМР,  свързани  с  разкопаване  на  улични  и  тротоарни  настилки, 

алеи,  вътрешноквартални  пространства,  общински  и  полски  пътища,  озеленени  и 
залесени площи на територията на Община Кричим, както и на всички елементи от тях, 
при  ново  строителство  и/или  ремонт  и/или  реконструкция  и/или  присъединяване,  се 
извършва на основание влязло в сила Разрешение за строеж, в случаите когато същото 
е  необходимо  по  закон.  При  необходимост  се  издава  и  Разрешение  за  извозване  на 
земна маса и строителни отпадъци. 

Ал. 2. Възложителят на дейностите по ал. 1 подава в Община Кричим Заявление 
по образец (Приложение 1), към което прилага: 

 копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква; 
 плансхема на разкопавания участък в случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, 

ал. 1 от ЗУТ; 
 план за безопасност и здраве, когато това е необходимо; 
  проект  за  временната  организация  и  безопасността  на  движението  (ВОБД), 

съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо ;
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  документ  за  платена  такса  за  съгласуване  и  одобряване  на  проекта  за 
временната организация и безопасността на движението;“ 

§ 2. Изменя чл. 5, както следва: 
„Чл. 5. (1) Въз основа на подаденото заявление, в 7дневен срок след подаването 

му,  кмета  на  общината  или  определено от  него  длъжностно  лице  сключва  договор  с 
Възложителя или Изпълнителя на строежа, с който уреждат конкретните параметри на 
строежа: 

 срок за извършване на СМР и съответните възстановителни дейности; 
 последователността на СМР, ако и други субекти са заявили и/или извършват 

СМР в района на същата територия; 
 размера на депозита, който следва да внесе Възложителят или Изпълнителят на 

строежа; 
 условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на 

разрешение за засипване; 
 Условията за гаранционно поддържане на засегнатия участък; 
  Възложителят  /негови  представители/,  както  и  техническия  ръководител  на 

проекта с пълна индивидуализация и координати за връзка; 
  длъжностно  лице/лица  от  община  Кричим,  което  отговаря  и  координира 

дейностите във връзка с тази Наредба. 
 други; 
(2)  При  необходимост  от  издаване  на  Заповед  за  ВОБД,  договора  по  ал.  1  се 

подписва в 5дневен срок от издаване на заповедта за ВОБД;“ 

§ 3. Изменя чл. 6, както следва: 
„Чл. 6. Строителните и монтажните дейности могат да бъдат започнати веднага 

след издаване на разрешението за строеж, в случаите когато същото е необходимо по 
закон,  подаване  на  Заявление  по  образец  по  реда  на  чл.  4,  ал.  2  от  Наредбата  и 
подписване на договора по чл. 5, ал. 1.“ 

§ 4. Изменя чл. 8, както следва: 
„Чл.  8.  При  планови  ремонти  на  подземните  съоръжения  на  техническата 

инфраструктура, Възложителят или експлоатационното дружеството подават Заявление 
до Община Кричим по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата и подписват договор по чл. 5, 
ал. 1.“ 

§ 5. Изменя чл. 9, както следва: 
„Чл.  9.  (1)  При  повреди  и  аварии  на  подземните  съоръжения  на  техническата 

инфраструктура,  които  трябва  да  бъдат  отстранени  незабавно,  Възложителят  или 
експлоатационното  дружеството,  може  да  започне  СМР  веднага,  като  незабавно 
уведоми  за  това  община  Кричим  на  телефона  на  дежурния  по  сигурност  и  подаде 
заявление по образец /Приложение 1 /, към което са приложени: 

 документ/и удостоверяващ/и наличието на авария; 
 плансхема на разкопавания участък; 
 техническият ръководител и координати за връзка; 
(2) Въз основа на подаденото заявление, кмета на общината или определено от 

него  длъжностно  лице  сключва  договор  с  Възложителят  или  експлоатационното 
дружеството, с който уреждат конкретните параметри на строежа (аварията). 

(3)  При  повреди  и  аварии  на  подземните  съоръжения  на  техническата 
инфраструктура,  които  трябва да бъдат  отстранени незабавно  в почивни и празнични
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дни или в извънработно време, възложителят или експлоатационното дружество, може 
да  започне СМР веднага,  като  уведоми незабавно дежурния  към Общинския  съвет  за 
сигурност. 

(4)  В  случаите  по  ал.  3  в  първия  работен  ден  след  започване  на  СМР 
възложителят/упълномощен  представител  на  експлоатационното  дружество  подава  в 
община Кричим заявление по образец /Приложение 1/, към което прилага документите: 

 документ/и удостоверяващ наличието на авария; 
 плансхема на разкопавания участък; 
 техническият ръководител и координати за връзка; 
(5) Въз основа на подаденото заявление по ал. 4, се прилага реда по ал. 2.“ 

§ 6. Изменя чл. 10, както следва: 
„Чл.  10.  В  деня  на  постъпване  на  заявлението  по  чл.  9,  ал.  1  и  ал.  4  от 

настоящата Наредба, Директорът на дирекция „УТГРМДТХД” или определено от него 
длъжностно  лице  съставя  протокол  за  събитието,  в  който  и  при  необходимост  се 
посочват  какви  допълнителни  документи  следва  да  бъдат  представени  и  срок  за 
представянето им.“ 

§ 7. Изменя чл. 11, както следва: 
„Чл.  11.  (1)  В  3дневен  срок  от  съставяне  на  протокола  по  чл.  10,  а  при 

необходимост от представяне на други документи – в три дневен срок от постъпването 
им в община Кричим, кметът на общината или определено от него длъжностно лице, 
сключва договор с Възложителят или експлоатационното дружеството, с който уреждат 
конкретните параметри на строежа (аварията): 

 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; 
 размера на депозита, който следва да внесе Възложителят или Изпълнителят на 

строежа; 
 условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на 

разрешение за засипване; 
 Условията за гаранционно поддържане на засегнатия участък; 
  Възложителят  /негови  представители/,  както  и  техническия  ръководител  на 

проекта с пълна индивидуализация и координати за връзка; 
  длъжностно  лице/лица  от  община  Кричим,  което  отговаря  и  координира 

дейностите във връзка с тази Наредба. 
 други;“ 
(2)  В  случаите,  когато  възстановяването  на  последиците  е  обективно 

невъзможно  да  бъде  завършено  в  кратък  срок  (до  един  ден),  операторите, 
предприятията  и  експлоатационните  дружества  са  длъжни  да  осигурят  за  срока  на 
ремонта  безопасна  проходимост  за  гражданите  и  превозните  средства  в  засегнатия 
участък. 

(3) За аварийните работи, извършвани на територията на община Кричим се води 
дневник, като се посочват вида на авариите, участъците и операторите, предприятията 
или експлоатационните дружества, извършили аварийния ремонт. 

§ 8. Изменя чл. 12, както следва: 
„Чл.  12.  Лицата,  изпълнили  СМР  по  смисъла  на  тази  наредба  са  длъжни  да 

извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договорите по чл. 5, ал. 1 и чл. 11 от Наредбата.“
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§ 9. Изменя чл. 17, както следва: 
„Чл. 17. След подписване на договорите по чл. 5 ал. 1 и чл. 11 от Наредбата и с 

оглед  конкретни особеностите на  терена,  при необходимост, Директорът на  дирекция 
“УТГРМДТХД” или определено от него длъжностно лице, може да даде допълнителни 
указания за извършване на възстановителните работи, които стават неразделна част от 
договорите по чл. 5 ал. 1 и чл. 11 от Наредбата и са задължителни за изпълнение.“ 

§ 10. Отменя чл. 20. 

§ 11. Изменя чл. 27, ал. 9, както следва: 

„Чл.  27,  ал.  9  В  двумесечен  срок  от  подписване  на  акт  образец  №  15, 
изпълнителите  по  чл.  26,  ал.  2  от  Наредбата,  снабдяват  обекта  с  разрешение  за 
ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, което предават  заедно с всички 
строителни  книжа  и  други  релевантни  документи  за  изграждането  на  обекта, 
включително  и  количественостойностна  сметка,  на  Дирекция  „УТГРМДТХД"  при 
община Кричим, за завеждането му като материален актив по баланса на общината.“ 

§ 12. Изменя чл. 30, т. 1, както следва: 

„Чл. 30. т. 1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази 
Наредба,  без  да  е  уведомена  за  това  Община  Кричим  и  без  за  това  да  е  подписан 
договор по чл. 5 ал.1 и чл. 11 от тази Наредба;“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.  Наредбата  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  за  реда  и  условията, 
свързани  с  разкопаване  на  благоустроени  общински  терени  и  зелени  площи  при 
извършване  на  строителни  и  монтажни  работи  на  елементи  на  техническата 
инфраструктура на територията на община Кричим, приета с Решение № 126, взето с 
протокол № 13 от 26.02.2013 г., изменена с Решение № 160, взето с протокол № 16 от 
11.07.2013  г.  на  Общински  съвет  –  Кричим  е  изменена  с  Решение  №  79,  взето  с 
Протокол № 7 от 14.06.2016 г. на редовно заседание на Общински съвет Кричим. 

§2.  В  Раздел  VІ  Такси  за  технически  услуги  от  Наредбата  за  определянето  и 
администрирането на местни такси и цени на услуги се отменя част от разпоредбата на 
чл. 34а, а именно: 

„ За издаване на Разрешение за разкопаване, съгласно наредбата за реда и условията за 
извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на елементите 
на техническата инфраструктура – 100 лв.“ 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” – 12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ
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