
Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ  

И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ 

ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

 

 

Глава първа 

Общи положения 
  

Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира обществени отношения във връзка с 

условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, 

т. 40 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързани с разкопаване на улични и 

тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, 

озеленени и залесени площи на територията на община Мездра. 

(2) При условията на тази наредба се изграждат, поддържат и ремонтират мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, както и на 

организации, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), разположени 

в поземлени имоти – публична и частна общинска собственост, като задължително се 

изграждат и сградните отклонения до регулационните линии на имотите. 

(3) С наредбата се определят правомощията на кмета на общината и общинската 

администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по 

ал. 1 и ал. 2. 

(4) Изпълнението на задълженията на възложителите по тази наредба се вписва в 

условията на издаваните разрешения за строеж. 

 

 

Глава втора 

Годишно съгласуване и координация 
  

Чл. 2. (1)  До края на месец декември на всяка календарна година дружествата, 

предоставящи обществени услуги по смисъла на §  1, т. 3 от АПК, чиято дейност е свързана 

и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, 

общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на община 

Мездра, предоставят в Общината инвестиционната си програма за следващата 

календарна година, в частта, касаеща изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, придружена с проекто-график за изпълнение.  

В този срок физически или юридически лица, притежаващи учредено право по чл. 5, ал. 1 и 

ал. 2, заявяват в Общината инвестиционите си намерения за следващата календарна 

година, придружени с проекто-график за изпълнение. 

(2)  До края на месец януари на всяка календарна година, кметът на общината или 

упълномощено от него длъжностно лице, изготвя годишен план - график за цялата 

община, който осигурява съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни 

улични мрежи и съоръжения и координация на подземното с надземното улично 

строителство за всички предстоящи през годината строителни и монтажни работи, свързани 

с изграждане, ремонт или поддръжка на елементите на техническата инфраструктура. При 

изготвянето му се вземат предвид предоставените инвестиционни програми и намерения по 

ал. 1 и възможността те да се  групират за едновременно и/или съвместно реализиране в 

общи трасета. Годишният план - график се предоставя на дружествата по ал. 1 и се 

оповестява чрез средствата за масово осведомяване и в интернет страницата на Общината.  

(3)  Актуализации и изменения в план - графика по ал. 2 се допускат само в случай 

на доказана неотложна нужда от извършване на строителните и монтажни дейности в 

обществен интерес с изрична заповед на кмета на общината. 

(4) Заповеди по ал. 3 за нови участъци от съответната мрежа, които не са били 

включени в годишния план - график поради несвоевременно заявяване от възложителите 

им, не се издават, освен в случаите на присъединяване на сгради с валидно сключени 

договори за строителството с фиксиран и изтичащ през годината срок за изграждане.  



Чл. 3. (1) Строителство на нови водоснабдителни, канализационни, енерго-

снабдителни и електронни съобщителни мрежи, както отклоненията от тях, включително 

реконструкцията и плановите им ремонти, се извършва в периода от 1 март до 31 октомври. 

Извън този период разкопавания се допускат само за аварийни ремонти. 

(2) Изключения на условията по ал. 1 се допускат след сключване на договор 

между възложителя и Община Мездра за поддръжка на участъка до възстановяването му. 

(3) Забранява се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с 

разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински 

и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на община Мездра, 

невключени в годишния план – график по чл. 2, ал. 2 или в заповед по чл. 2, ал. 3, с 

изключение на случаите на повреда или авария, които трябва да бъдат отстранени 

незабавно. 

 

Глава трета 

Гаранции за възстановяване на увредените общински терени 

 

Чл. 4. (1) Възложителите, в чиято полза са издадени разрешения за строеж на 

водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, и електронни съобщителни мрежи 

и съоръжения, извършват за своя сметка, в сроковете, определени в план - графика по чл. 2, 

ал. 2 и в съгласувателното писмо по чл. 7, ал. 4, пълното възстановявате на всички елементи 

на увредените от тях общински терени (пътни настилки и маркировки, тротоари, озелени 

площи, фасади, паркова мебел, осветление и други елементи на общинската 

инфраструктура). 

(2) За изпълнение на възстановителните работи възложителите сключват от свое 

име договори със строители, притежаващи удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя за извършване на съответната строителна дейност. 

 (3) За гарантиране пълното възстановяване на разкопаните благоустроени терени, 

възложителят представя гаранция в размер, определен с Приложение № 1 от настоящата 

наредба, под формата на парична сума по сметката на Община Мездра или като банкова 

гаранция. Площта, за която се внася гаранция за възстановяване, се определя на базата на 

разрушената зона, увеличена от всички страни с още 0,30 м. или площта по проект.  

(4) Ако възложителят представя гаранция под формата на парична сума, платена 

по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с 

подпис и печат от съответната банка. В случай, че сумата е преведена по електронен път 

(електронно банкиране), възложителят заверява съответния документ със собственоръчен 

подпис и печат. Документът, удостоверяващ платената гаранция, се представя в оригинал 

при подаване на заявлението по чл. 6. 

(5) Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да 

се усвои изцяло или на части. Тя следва да съдържа задължение на банката - гарант да 

извърши безотказно и безусловно плащане, на основание ал. 9 и  във връзка с чл. 15, ал. 3 

от наредбата, при първо писмено искане от кмета на общината или от упълномощеното по 

чл. 2, ал. 2  длъжностно лице от Община Мездра. 

(6) Гаранционният срок за извършените възстановителни работи е една година от 

датата на въвеждане на обекта в експлоатация, или от датата на приемане на извършените 

ремонтни дейности по реда на чл. 10.  

(7) Общината не дължи лихви по внесената гаранция за възстановяване на 

разрушените настилки. 

(8) Гаранцията се освобождава след изтичане на срока по ал. 6, при условията на 

чл. 15, ал. 2 от наредбата. 

(9) В предвидения гаранционен срок всички възникнали дефекти по изпълнените 

възстановителни работи се отстраняват от възложителя незабавно в срок, посочен от 

Общината. При закъснение или при отказ да се извърши отстраняването на констатираните 

недостатъци на възстановителните работи в обема на гаранционната отговорност, 

Общината има право, след предварително писмено уведомление, да пристъпи към 

отстраняването им за сметка на възложителя. 

 



Глава четвърта 

Условия и ред за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с 

разкопаване на общински терени при ново строителство, ремонт, реконструкция или 

присъединяване към техническа инфраструктура 
  

Чл. 5. (1) Право да се прокарат нови водоснабдителни, канализационни, енерго-

снабдителни и електронни съобщителни мрежи, както и отклонения от тях, през имоти, 

общинска собственост, се учредява със заповед на кмета на общината по реда на чл. 193 от 

ЗУТ. 

(2) Право да извършат ремонт или реконструкция на сьществуващи 

водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни и електронни съобщителни мрежи, 

както и отклонения от тях, през имоти, общинска собственост, имат възложителите, 

притежаващи техническа инфраструктура с учредено право по ал. 1.  

Чл. 6. В 15-дневен срок преди започване на работа, възложителят на строителни и 

монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-

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

територията на община Мездра, е длъжен да уведоми писмено общинската администрация 

с уведомление по образец (Приложение № 2). 

Чл. 7. (1) В 7-дневен срок от постъпване на заявлението с необходимите 

документи, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от 

общинската администрация издава Заповед за въвеждане на Временна организация за 

безопасност на движението (ВОБД), с която се указват временния режим на движение и 

срока на действието й, или отказва издаването с мотивиран отказ. 

(2) Когато се предвижда извършването на работи по улици, по които се движат 

ППС за обществен превоз на пътници по редовни линии, възложителят уведомява писмено 

ръководството на търговското дружество, извършващо превоза, за  въведената ВОБД и 

представя становището му в  общинската администрация. 

(3) Община Мездра, чрез средствата за  масово осведомяване, прави съобщение за  

създадената ВОБД и за срока на действието й. 

(4) В 7-дневен срок от издаване на заповедта за ВОБД по ал. 1 кметът на общината 

или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация издава 

съгласувателно писмо, което съдържа: 

- предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани СМР и 

възстановителни работи; 

- последователността, в която да бъдат извършвани СМР, в случай, че на същата 

територия се извършват СМР и от други лица; 

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

на засипването. 

Чл. 8. (1)  Строителните и монтажни работи по разкопаване на улични и тротоарни 

настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и 

залесени площи могат да започнат веднага след получаване на съгласувателното писмо и с 

обозначаване и обезопасяване на изкопа.  

(2) Най-малко 3 дни преди засипване на изградени или преустроени подземни 

мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми писмено общинската 

администрация за упражняване на контрол. 

(3) Заснемането на съоръженията към този момент се удостоверява с подпис на 

геодезист в съставения протокол. Засипването се разрешава незабавно при условията на чл. 

74, ал. 2 от ЗУТ.  

(4) Извършителят на работите по преходнитеа алинеи е длъжен: 

1. да посочи отговорно лице за поставянето, поддържането и премахването 

сигнализацията на временната организация на движението, осигуряваща безопасността на 

движението на ППС и на пешеходците през целия период на работата; 

2. да възстанови качествено настилките и другите засегнати съоръжения и 

принадлежности в обхвата на обекта  незабавно и за своя сметка; 

3. да почисти обекта от строителни отпадъци, инертни материали, земни маси и др.; 



4. да премахне своевременно ВОБД и да възстанови съществуващата сигнализация 

след приключване на работата.  

(5) Дефектите по предходната алинея се установяват с констативен протокол и 

снимков материал (Приложение 3), съставен от лица, упълномощени от кмета на общината. 

 

 

Глава пета 

Условия и ред за извършване на строителни и монтажни работи при повреди 

и аварии на елементите на техническата инфраструктура 
 

Чл. 9. (1)  При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата 

инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или 

дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага след като 

уведоми писмено общинската администрация със заявление по образец (Приложение № 4), 

като в 3-дневен срок внася гаранцията по чл. 4, ал. 3.  

(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 или дружеството, предоставящо обществени 

услуги може да започне СМР веднага, като уведоми дежурния в Общината. 

(3)  В случаите по ал. 2, в първия работен ден възложителят подава в община 

Мездра заявление по образец (Приложение № 4) и внася гаранцията по чл. 4, ал. 3. 

(4) Когато възстановяването на последиците от аварийния ремонт, е обективно 

невъзможно да бъде завършено до 24 часа, възложителят е длъжен да представи в 

Общината проект за ВОБД, съгласуван с РУ на МВР – Мездра за издаване на заповед.  

Чл. 10.  След приключване на СМР, свързани с аварийния ремонт, засегнатите от 

него имоти, общинска собственост, се възстановяват в срок до 30 календарни дни от 

извършителя на аварийния ремонт до състояние, съответстващо на това преди аварията. 

Качеството и приемането на извършените възстановителни работи се удостоверява с 

констативен протокол и снимков материал (Приложение 3), съставен от лица, 

упълномощени от кмета на Община Мездра. 

  

Глава шеста 

Възстановяване на разкопаните настилки и озеленени площи 
 

Чл. 11. (1) Нанесените повреди по проводите на техническата инфраструктура, 

собственост на Общината или на трети лица, при разкопаване на общински терени 

незабавно (с предимство) се отстраняват от извършителя им за негова сметка, преди 

възстановяване на настилките, с оглед обезпечаване на непрекъснатост на водоподаването, 

енергоподаването, ползването на канали и др. 

(2) Възстановяването на щетите по проводите на техническата инфраструктура, 

задължително се извършва от съответния им оператор и се удостоверява с протокол, 

подписан от оператора на съответната мрежа и изпълнителя на обекта. 

Чл. 12.  Лицата, извършили  СМР при условията на тази наредба, са длъжни да 

извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи при подходящи 

метеорологични условия и в срок, посочен в съгласувателните писма по чл. 7, ал. 4 или в 

срока по чл. 10.  

Чл. 13. (1)  Стените на изкопите следва да бъдат прави, вертикални и стъпаловидно 

оформени. Възстановяването на изкопите по улици и асфалтови алеи се извършва с инертни 

материали - пясък или несортиран трошен камък до ниво земно легло, като уплътняването 

се извършва  на пластове с дебелина по 20 см. Следва полагане на  трошен камък за пътна 

основа с минимална дебелина 35 см. След  достигане на необходимата плътност на пътната 

основа се възстановят стъпаловидно асфалтовите пластове от плътен асфалтобетон с 

дебелина на първи пласт – 4 см, на втори пласт – 5см. При изкопи с ширина над 1м и площ 

по-голяма от 30 кв. м се възстановява съществуващата  пътна конструкция по вид и 

дебелина на пластове, като уплътняването се извършва задължително с валяк.  



 (2) Възстановяването на пътната настилка обхваща ширината на изкопа, 

увеличена с 30 см. от двете страни, като се оформят правоъгълни фигури със страни, 

успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности не по-големи от 

1 см, а разкопавания с ширина по-голяма от 1,50 м – до 0,6 % от нея.  Асфалтираният 

участък се окантва с битум и каменно брашно. 

(3)  Възстановяването на асфалтови тротоарни настилки се извършва с 

несортиран трошен камък с дебелина 15 см. и плътен асфалтобетон с дебелина 6 см. 

(4)  Възстановяването на тротоарни настилки с бетонови плочи се извършва с 

плочи с дебелина 4 см., вароциментов разтвор М 50 – 4 см., уплътнен пясък – 3 см., 

уплътнен несортиран трошен камък – 10 см. 

(5) Възстановяването на бетонни настилки се извършва с бетон клас В 75 – 15 см., 

пясък – 3 см., несортиран трошен камък – 10 см. 

(6) Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на 

съществуващата настилка. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, 

той се укрепва с градински бордюри. 

(7) Възстановяването на озеленените площи се извършва с изкопаната почва, като 

същата се трамбова на пластове до 20 см. и се озеленява със същия вид растителност. 

(8) Възстановяването на поземлени имоти и пътища без настилка, се извършва с 

изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. 

(9) Повреди на настилката, извън зоната на изкопа, се отстраняват и настилката се 

възстановява във вид, съответстващ на този преди извършването на изкопа. 

(10) В съгласувателните писма по чл. 7, ал. 4 от наредбата, съгласуващият орган 

може да даде и допълнителни указания за извършване на възстановителните работи, с оглед 

особеностите на терена. 

Чл. 14. (1) Незабавно след завършване на необходимите възстановителни работи, 

възложителят на СМР, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-

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

уведомява писмено общинската администрация. Завършването на възстановителните 

работи в указания в съгласувателното писмо срок, се установява с констативен протокол 

(Приложение № 3). 

(2) При констатиране на неизвършени или некачествено извършени 

възстановителни работи с протокола по чл. 8, ал. 5 се предписва срок за изпълнението им и 

се прилагат разпоредбите на глава осма. 

Чл. 15. (1) 12 месеца след подписване на констативния протокол (Приложение 3), 

упълномощени от кмета на община Мездра длъжностни лица извършват повторна проверка 

относно качеството на възстановителните работи, отстранените скрити недостатъци и 

съставят констативен протокол (Приложение № 5).  

(2) При констатиране на качествени възстановителни работи гаранционната 

вноска, внесена по реда на чл. 4, ал. 3, се възстановява на възложителя.  

(3)  При констатиране на некачествени възстановителни работи гаранционната 

вноска, внесена по реда на чл. 4, ал. 3, се задържа и се използва за извършване на 

възстановителните дейности.  

(4) Възстановяването на гаранционната вноска не освобождава от отговорност 

физическите и юридически лица, извършили възстановителните работи, и в срок  до 24 

месеца след подписване на протокола по чл. 15, ал. 1 те са длъжни да отстраняват появени 

дефекти от скрити  недостатъци. При неотстраняването им се прилагат разпоредбите на 

глава осма от наредбата.  

(5) При неспазване на посочените в съответните съгласувателни писма срокове за 

възстановяне, възложителите подлежат на санкции в размер на 10% от стойността на 

гаранционната вноска за всеки ден закъснение. 

(6) При възникнал спор, качеството на възстановителните работи се установява от 

акредитирана лаборатория, за сметка на възложителя и експлоатационните дружества.  

(7) Възложителят на СМР, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, 

вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени 

площи на територията на община Мездра носи пълна имуществена отговорност за вреди, 

причинени при извършване на работите по смисъла на тази наредба.  



.  

Глава седма 

Административен контрол 

 

Чл. 16. (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, легитимации, 

писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в 

строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества. 

 

 

Глава осма 

Административно-наказателна отговорност 
  

Чл. 17. Наказва се с глоба от 1000 до 3000 лева физическо лице, което: 

1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да 

уведоми за това Община Мездра и/или без за това да е издадено съгласувателно писмо по 

чл. 7, ал. 4 на наредбата; 

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. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без 

издадено разрешение за засипване по реда на наредбата; 

5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените 

повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба 

в срока, определен от органите на общината. 

6. извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно 

писмо и/или изискванията на наредбата. 

7. не отстрани за своя сметка възникнали дефекти по възстановителните работи в 

рамките на гаранционния срок по чл. 4, ал. 6. 

Чл. 18. Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лева 

юридическо лице или едноличен търговец което: 

1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да 

уведоми за това Община Мездра и/или без за това да е издадено съгласувателно писмо по 

чл. 7, ал. 4 на наредбата; 

2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази 

наредба, издадено в рамките на неговата компетентност; 

3. не осигури достъп или не се представи необходимите документи, данни, 

легитимация и писмени справки на контролните органи; 

4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, без 

издадено разрешение за засипване по реда на наредбата; 

5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените 

повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба 

в срока, определен от органите на общината. 

6. извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно 

писмо и/или изискванията на наредбата. 

7. не отстрани за своя сметка възникнали дефекти по възстановителните работи в 

рамките на гаранционния срок по чл. 4, ал. 6. 

Чл. 19. (1) Наказва се с глоба от 1000 лева, ако по друг нормативен акт не е 

предвидено по-тежко наказание, физическо лице – участник в строителството, което не 

обозначи и/или не обезопаси изпълнен изкоп. 



(2) Наказва се с имуществена санкция в размер на 3 000 лева, ако по друг 

нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, юридическо лице – участник в 

строителството, което не обозначи и/или не обезопаси изпълнен изкоп.  

Чл. 20. За други нарушения по тази наредба, както и на решенията и предписанията, 

основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева за физически лица, а за 

юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 1000 до 5 

000 лева. 

Чл. 21. Ако нарушението 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 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по 

първото нарушение. 

Чл. 22 (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 общинската администрация. 

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощен 

от него заместник-кмет. 

  

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1.  Наредбата се приема на основание чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 АПК,  чл. 21, ал. 1, 

т. 8, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 71, 72 и чл. 74 от ЗУТ.  

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Мездра, който 

дава указания по прилагането и контролира нейното изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3   

от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и  

монтажни работи на територията на община Мездра, свързани с разкопаване на 

общински терени 

 

 

Размер на гаранциите, които следва да бъдат внесени по чл. 4, ал. 3. 

 

Вид настилки и общински площи, които ще се 

разкопават 

 

Единична мярка за 

настилки, подлежащи 

на възстановяване 

Стойност  

в лева 

Възстановяване  на асфалтобетонови улични 

настилки  

 

m2 25,00 лв. 

Възстановяване на паважни улични настилки 

 
m2 10,50 лв. 

Възстановяване на озелени площи и площи без 

настилка 

 

m2 6,00 лв. 

Възстановяване на тротоарни настилки 

 
m2 15,00 лв. 

 

 

 



Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1   
 

ДО  

КМЕТА НА 

ОБЩИНА МЕЗДРА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за разкопаване на имоти, общинска собственост,  

на основание чл.6, ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и 

монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени 

 на територията на община Мездра 

 

От …………………………………………………………………………………………………....       

(име, презиме, фамилия) 

в качеството си на ……………………………….………………………………………………… 

     (заемана длъжност) 

……………………………………………………………...…… ЕИК……………..……….…….

   (наименование на фирма/дружество) 

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

Телефон за връзка……………………………. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

 Уведомявам Ви за започване на работите по разкопаване на ………..………………… 

……………………………………………………………………...………, съгласно Разрешение 

за строеж /Разрешение за поставяне/ № ….. от  ………………. год. за …………….....….…… 

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

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

В УПИ/ПИ……….…… кв. ..…… на гр./с./……………………………….……...………….…… 

с цел …………...………………………………………………………….………….……………... 

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:  

асфалтова настилка – …………………… м2; 

тротоарна настилка – …………………… м2; 

паважна настилка – ……………………... м2; 

зелени площи – ………………………….. м2. 

бетонов бордюр – ………………………... м' 

Общ размер на гаранцията – …………… лв. 

Изкопните работи ще се извършат в периода от ……………….… г. до ……………………г. 

Настилките ще се възстановят до …………………….г.  

(Срокът за възстановяване не може да бъде по-голям от определения в  план - графика по 

чл. 2, ал. 2 или ал. 3) 

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

 

Приложения: 

 

1.  Скица-предложение на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл. 

151, ал. 1 от ЗУТ. 

2. Проект за временна организация на движението (ВОБД), съгласуван със сектор „ПП – 

КАТ” при ОД на МВР, при извършване на СМР в улична регулация. 

3. Документ за внесена такса за ползване на общински терен (ако се изисква). 

4. Документ за внесена гаранционна вноска. 

 

   

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

гр. Мездра                                                                                           /подпис/ 



 

 

            Приложение № 3 към чл. 8, ал. 5   

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

за извършена проверка относно качеството на извършените  

         възстановителни работи 

 

 

Днес, …………20….. г., упълномощените лица: 

1.………………………………………………..…………………………………..……….  

2. ……………………………………………….……………………………………..…….  

3………………………………………………………………………..…………………… 

във връзка с извършено разкопаване, съгласно Уведомление вх. № ..… от ………… 20…. г.,  

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

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

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

………………………………………………………….………………………….……………..…, 

находящ се: …………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………, 

 

Констатираха следното: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Приложение: снимков материал  

 

ПОДПИСИ: 

 

1……………..……. 

 

2………………..…. 

 

3……………..……. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1   

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ВРАЦА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за разкопаване в условия на авариен ремонт 

на основание чл.9, ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и 

монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени 

 на територията на община Мездра 

 

 

От …………………………………………………………………………………………………....       

(име, презиме, фамилия) 

в качеството си на ……………………………….………………………………………………… 

     (заемана длъжност) 

…………………………………………………………….....…… ЕИК……………..……….…….

   (наименование на фирма/дружество) 

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

Телефон за връзка……………………………. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 

Уведомявам Ви за започване на работите по разкопаване с цел отстраняване на 

авария на обект…………………………………………………………………………..……….… 

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

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

…………….…………………………….…………………………....……...………………………, 

(описание на аварията) 

констатирана на …….………/20….. год. находяща се в  гр./с./…………….………..…….……  

ул. „ ………………………………………..“ № ……..  

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:  

асфалтова настилка – …………………… м2; 

тротоарна настилка – …………………… м2; 

паважна настилка – ……………………... м2; 

зелени площи – ………………………….. м2. 

бетонов бордюр – ………………………... м' 

Общ размер на гаранцията – …………… лв. 

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

Настилките ще се възстановят до …………………….г.  

(Срокът за възстановяване не може да бъде по-голям от 30 (тридесет) календарни дни от 

приключване на СМР, свързани с аварийния ремонт) 

Техн. ръководител на 

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

 

Приложения: 

1. Ситуация върху копие от ПУП или друг вид действащ план на разкопавания участък; 

2. Проект за временна организация на движението (ВОБД), съгласуван със сектор „ПП – 

КАТ” при ОД на МВР, при извършване на СМР в улична регулация. 

3. Документ за внесена гаранционна вноска; 

 

...................20.... г.                                      Заявил:    .................................. 

гр. Мездра                                                /.........................................../ 

 



 

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1 
 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

За извършена проверка относно състоянието на възстановените настилки 

по време на гаранционния срок 

 

 

 Днес …………20….. г., упълномощените лица: 

1.………………………………………………………….………………………………..…..…….  

2. ………………………………………………………………………………………………....…. 

3………………………………………………………………………………………….…..……… 

 

във връзка с извършено разкопаване, съгласно Уведомление вх. № …… от ……...… 20…. г.  

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

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

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

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

находящ се: …………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………, 

 

 

Констатираха следното : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящия протокол е основание за ………………………….. на внесената гаранция. 

                 (възстановяване/задържане) 

 

 

 

Приложение: снимков материал   

 

  

 

ПОДПИСИ: 

 

1……………..……. 

 

2………………..…. 

 

3……………..……. 

 

 


