
Наредба за реда и условията за извършване на 

строителни и монтажни работи на елементи от техническата 

инфраструктура на територията на Община Самоков, 

свързани с разкопаване на общински терени .  
 

 

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 (ЗУТ) , свързани с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни 

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

озеленени и залесени площи и други благоустроени терени на територията на 

Община Самоков, както и на всички елементи от тях. 

                     (2) условията и реда за извършване на СМР от експлоатационните 

дружества извършващи дейност на територията на Община Самоков,  свързана 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 общината и упълномощените от него 

длъжностни лица от общинска администрация, относно съгласуването, 

координацията и контрола на дейностите по ал. 1 и ал. 2 .  

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

РАЗКОПАВАНЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 

РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА 

ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - НОВО СТРОИТЕЛСТВО 

 

 Чл. 2. (1) Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и 

вътрешно квартални пространства се извършва въз основа на влязло в сила 

Разрешение за строеж или  Разрешение за поставяне на преместваем обект. 

(2) Възложителят заплаща парична гаранция за стойността на 

възстановителните работи, съгласно Приложение 1 по банкова набирателна сметка 

на община Самоков, за сроковете, за които следва да бъде извършена дейността 

предвидена в ПБЗ и изтичането на гаранционния срок. Постъпилите средства не се 

олихвяват. Предоставените средства не са сделка по смисъла на ЗДДС и разходо-

оправдателен документ (фактура) не се издава. 

(3) Преди започването на разкопаването по ал. 1 заинтересуваните физически 

или юридически лица със заявление уведомяват общинска администрация – 

Приложение №2, образец 1 към което прилагат и  следните документи:  

https://varna.obshtini.bg/p.php?i=230059


1. Копие от разрешението за строеж (разрешение за поставяне на преместваем 

обект); 

2.Протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 2003 г.  

3.При разкопаване на асфалтова настилка -схема за временна организация на 

движението, съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо; 

 4.Копие от документ за внесена парична  гаранция, съответстваща на 

стойността на възстановителните работи, определени съгласно Приложение № 1 от 

тази наредба.  

   

Чл. 3. (1) Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи на 

водоснабдяването, канализацията, енергоснабдяването, газоснабдяването и от 

далекосъобщителните мрежи през имоти общинска собственост се учредява със 

заповед на кмета на общината. 

(2) В случаите, когато е разпоредено в  специален закон , заповедта на кмета 

по предходната алинея  за имоти –публична общинска собственост се издава след 

решение на общинския съвет . 

Чл. 4. Възложителят или експлоатационното дружеството е необходимо да 

уведоми най-малко три дни по-рано общинската администрация, както и службите и 

експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и 

съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени 

подземни мрежи и съоръжения , съгласно чл. 74, ал.1, т.7 от ЗУТ 

Чл. 5. В 3-дневен срок от подаване на уведомлението по Приложение №2, 

образец 1  /,  а при необходимост от представяне на други документи – в три дневен 

срок от постъпването им в община Самоков , кметът на общината или определено от 

него длъжностно лице, издава съгласувателно писмо, с което се: 

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

- посочва длъжностно лице/лица от Община Самоков, което отговаря и 

координира дейностите по възстановителните работи.  

                                

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 

РАЗКОПАВАНЕ ПРИ АВАРИЯ    И ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ  НА 

МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Чл.6.Съгласно чл.72, ал.2 от ЗУТ 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 Самоков – на тел. 0722/6664 

или 0722/66630 вътр.412 , а в последствие подаде уведомление по Приложение №2, 

образец 2  и  копие от документ за внесена парична  гаранция, съответстваща на 

стойността на възстановителните работи, определени съгласно Приложение № 1 от 

тази наредба.   

 

Чл.7. (1) При повреди, които следва да бъдат отстранени незабавно, в 

почивни, празнични дни или в извънработно време, аварийно-възстановителните 

работи се извършват незабавно, като предварително се уведоми за това:  

  1. За град Самоков –дежурния в общината на тел 0722/66620    

  2. За селата – кмета на кметството . 



(2) В случаите по предходната алинея, лицата, извършили разкопавания при 

аварийни ремонти, още в първия работен ден, следва да внесат в администрацията 

на община Самоков уведомление по образец №2 /Приложение №2/ и  копие от 

документ за внесена парична  гаранция, съответстваща на стойността на 

възстановителните работи, определени съгласно Приложение № 1 от тази наредба. 

           (3) Ремонтните работи се извършват при спазване изискванията на чл.74 от 

ЗУТ. 

 

Чл. 8. В случаите по настоящия раздел кметът на общината или определено от 

него длъжностно лице, издава съгласувателно писмо, с което се: 

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

съобразен с линеиния график в одобрения ПБЗ; 

- посочва длъжностно лице/лица от Община Самоков, което отговаря и 

координира дейностите по възстановителните работи.  

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 

РАЗКОПАВАНЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 

РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДМЯНА НА  АМОРТИЗИРАНИ 

СЪЩЕКТВУВАЩИ  ОТКЛОНЕНИЯ ОТ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА 

ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – БЕЗ ПРОМЯНА НА ТРАСЕТО 

 

Чл. 9. (1) Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и 

вътрешно квартални пространства с цел подмяна на амортизирани съществуващи 

отклонения от мрежи и съоражениа на техническата инфраструктура на територията 

на Община Самоков,  без промяна на трасето, се извършва въз основа на Разрешение 

за  разкопаване -Приложение 2, Образец № 4, издадено от кмета на община 

Самоков или от друго упълномощено от него длъжностно  лице   и  приложено  

копие от документ за внесена парична  гаранция, съответстваща на стойността на 

възстановителните работи, определени съгласно Приложение № 1 от тази наредба.  

(2) В случаите по предходната алинея, лицата подават заявление - 

Приложение 2, Образец № 3 с приложени документ за собственост и скица на 

имота. Когато собствениците на имота са повече от един, заявлението се подава от 

всички собственици или се прилага нотариално заверено съгласие от всички 

собственици на имота .  

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА  УЛИЧНИ, ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ, ЗЕЛЕНИ 

ПЛОЩИ, ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ОБЩИНСКИ 

ПЪТИЩА 

 

 

 Чл.10. (1) Възстановяването на   разкопаните настилки да се извършва 

задължително със съответният вид настилка от и за сметка на възложителите и 

експлоатационните дружества , при спазване разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите 

актове по прилагането му в сроковете, определени от общината, като :  

    1. преди започване на строителството възложителя  следва да  вземе 

необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и 



прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и 

други; 

    2. да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на 

заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени 

площи, декоративни дървета и други; 

                3. всички влагани в строителството материали и изделия трябва да бъдат с 

оценено съответствие, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване 

на съответствието на строителните продукти. 

    (2) Засипването на мрежите и съоръженията се извършва след проверка  от 

Общинската администрация  и установяване , че определената линия на застрояване 

и другите условия и изисквания по изпълнението на строителството са спазени, 

мрежите и съоръженията са заснети и нанесени в съответните специализирани карти 

и регистри по чл. 115, ал. 4 от ЗУТ. За резултатите от проверката се съставя 

протокол. 

                (3) При необходимост, след завършването на съответните СМР 

възложителят изготвя и заверява екзекутивна документация по реда на чл. 175 от 

ЗУТ , като  предава незабавно по един екземпляр от документацията на общината и 

на съответните експлоатационни дружества. 

Чл.11.Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, 

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

на общината. Горният пласт от минимум 30 см. да е от хумусна почва.  

Чл. 12. (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 20 см. Полага се трошен камък за 

пътна основа с минимална дебелина на пласта от 30 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 20 см от двете страни. Оформят се правоъгълни 

форми със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. 

 Чл. 13. (1) Възстановяването на улични платна се извършва както следва   : 

         1. асфалтова настилка - с несортиран трошен камък с дебелина на пласта 

20 см. и плътен асфалтобетон с дебелина 10 см; 

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

уплътнен несортиран трошен камък – 20 см; 

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

несортиран трошен камък – 15 см; 

     4.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 преди разкопаването. 

  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. 

   Чл.15.  Незабавно след извършване на необходимите възстановителни 

работи, възложителят на строителните и монтажни работи, в обхвата на общинската 

пътна мрежа -  улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената 

система и вътрешно квартални пространства на територията на Община Самоков и 
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включените в нея населени места и селищни образования, при отстраняване на 

аварии по елементите на техническата инфраструктура уведомява писмено 

общинската администрация. 

 

              Чл. 16. (1) За установяване качеството на възстановителните работи в 7-

дневен срок от завършване на необходимите възстановителни работи, се съставя 

двустранен протокол от упълномощени представители на Общината и на 

Възложителя/ експлоатационното дружество при спазване разпоредбата на чл.74 от 

ЗУТ. 

               (2) Наличието на не извършени или некачествено извършени 

възстановителни работи се отразяват в констативния протокол, в който се предписва  

срока за изпълнението им и се прилагат санкционните норми по тази наредба. 

  Чл. 17. (1) При нанасяне на повреди по проводите на техническата 

инфраструктура, собственост на общината или на трети лица, при извършване на 

разкопавания за водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, 

газоснабдителни и далеко-съобщителни мрежи и техните отклонения, 

извършващият разкопаването незабавно (с предимство) отстранява тези повреди за 

своя сметка, преди възстановяване на настилките, с оглед обезпечаване на 

непрекъснатост на водоподаването, електроподаването, газоподаването, ползването 

на канали и др.  

(2) Възстановяването на щетите по водопроводите,каналите, 

електрозахранващите и далекосъобщителните кабели и газопроводите задължително 

се извършва от съответния оператор и се удостоверява с протокол, подписан от 

оператора на съответната мрежа и изпълнителя на обекта.  

Чл.18. Парична гаранция за стойността на възстановителните работи 

определена  съгласно Приложение 1 се възстановява на възложителя  след изтичене 

на шестмесечен срок от датата на подписване на констативен протокол 

Приложение 2, Образец № 5  в седемдневен срок след представяне на констативен 

протокол Приложение 2, Образец № 6    

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

КОНТРОЛ 

 

  Чл. 19. Контролът по изпълнението и спазването на Наредбата се 

осъществява от Кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица.   

 Чл. 20. (1) Служителите от общинската администрация, оправомощени от 

Кмета на общината   имат право: 

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

извършване на строителните и монтажни работи по разкопаването ;  

            2.да изискват всички необходими за проверките документи, данни, 

легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в 

администрациите на възложителите , от участниците в строителството, от лицата на 

строежа, от специализираните контролни органи и дружества. 

                           

 



 

  

ГЛАВА ПЕТА 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 21.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. 22. (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.                 

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

 Чл. 23. Наказва се с глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е 

предвидено по-тежко наказание, участник в строителството по смисъла на ЗУТ, 

който:  

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

без да уведоми за това Община Самоков и без за това да са издадено съгласувателно 

писмо  по реда на тази наредба .  

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 осъществявани от него 

СМР по тази наредба в срока, определен от органите на Общината.  

Чл. 24. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева 

юридическо лице или едноличен търговец:  

1. възложител на СМР, за които не е подадено уведомление по тази наредба ;  

2. възложител на СМР, не изпълнил писмено предписание или нареждане на 

контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;  

3. възложител, който 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.  

  

                                     

 

 

 

 Допълнителни разпоредби :  

 

§1. По смисъла на тази наредба :  

1. Авария е непредвидено нарушение на техническата и технологична 

използваемост на обекта, изискващо незабавно извършване на ремонт. 

 

 

 



Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, ал. 2 и чл. 22, ал. 4 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 72 и чл. 74 от ЗУТ при извършване на разкопаване в 

случаите на чл. 83-87, 89-94, 98а, 98 б, 192-194 от ЗУТ и е приета с Решение № от 

2052/20.06.2019г. на Общински съвет Самоков,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Председател на ОбС:/п/ 

              /Борислав Филчев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

Определяне на паричната  гаранция за стойността на възстановителните работи: 

  

     1.Възстановяване на асфалтова настилка – 60 лв./ кв.м 

     2.Възстановяване на тротоар от базалтови плочи – 80 лв./кв.м. 

     3. Възстановяване на  бетонови бордюри – 10лв./ бр. 

     4. Възстановяване на  зелени площи – 10лв./кв.м. 

      

 

 

  



Приложение №2        Образец № 1 

 

ДО  

КМЕТА 

НА ОБЩИНА САМОКОВ  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания  

 

на основание Чл. 2, ал.3 от Наредбата за реда и условията за извършване 

на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на 

територията на Община Самоков , свързани с разкопаване на общински терени 
 

От…………………………………………………………………ЕГН…………………….

……....       (име, презиме, фамилия) 

в качеството си на 

………………………………………………………………………………… 
   (физическо  лице  или заемана длъжност като юридическо лице ) 

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

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

 

Адрес:……………………………………………………………………………………… 

Телефон за връзка……………………………. 

 

Господин Кмет, 

Уведомявам Ви за започване на работите по разкопаване на обект съгласно 

Разрешение за строеж: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…… 

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

 

УПИ/ПИ……………………………кв.……… нас. място: 

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' 

 

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

Настилката ще се възстанови до …………………….г. (Срокът за възстановяване не 

може да бъде по-голям от 3 /три/ месеца считано от завършване на СМР) 

Технически. ръководител на 

обекта:…………………………………………тел………………… 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. копие от разрешението за строеж, (разрешение за поставяне на преместваем 

обект); 

2. копие от одобрения проект част ВиК/Ел/ Газ и др.; 

3.документ за внесена парична  гаранция, съответстваща на стойността на 

възстановителните работи на обекта, определени съгласно Приложение № 1; 

 

  

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

    /подпис/ 

 

Приложение №2                Образец № 2 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА САМОКОВ  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за разкопаване при авария 

 

на основание Чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и 

монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на 

Община Самоков , свързани с разкопаване на общински терени 

 

От…………………………………………………………………ЕГН…………………….

……....       (име, презиме, фамилия) 

в качеството сина 

………………………………………………………………………………… 
   (физическо лице или заемана длъжност като юридическо лице) 

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

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

 

Адрес:……………………………………………………………………………………… 

Телефон за връзка……………………………. 

 

Господин Кмет, 

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

авария на обект 

………………………………………………………………………………………………

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

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

Констатирана на …………/ 20... ...г. 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' 

 

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

Настилката ще се възстанови до …………………….г. (Срокът за възстановяване не 

може да бъде по-голям от 3 /три/ месеца считано от завършване на СМР) 

Технически. ръководител на обекта:……………………………тел………………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

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

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

полиция”, когато това е необходимо; 

3.документ за внесена парична  гаранция, съответстваща на стойността на 

възстановителните работи на обекта, определени съгласно Приложение № 1; 

 

 

 

...................20....год.                                      Заявил:/п/.................................. 

                                                               /....... ...................................... 

 

 

 

Приложение №2          Образец № 3 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА САМОКОВ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На аснавание чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за извършване 

на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на 

територията на Община Самоков за издаване на разрешение за разкопаване на 

улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства за подмяна на 

амортизирани съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

без промяна на трасето  

 

 

от:  

1…………………………………………………………………………………………… 

ЕГН/ЕИК…………………………………………………………………………………… 

представляващ:…………………………………………………………………………… 

адрес:

 ……………………………………………………………………………………… 

телефон за контакт:………………………………… ,  

 



от 

2…………………………………………………………………………………………… 

ЕГН/ЕИК…………………………………………………………………………………… 

представляващ:................................................................................................... , 

  

адрес:

 ………………………………………………………………………………………

………………… 

телефон за контакт:………………………………………………,  

 

Моля, на основание чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда и условията за извършване на 

строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на 

територията на Община Самоков, свързани с разкопаване на общински терени  

Да ми бъде издадено разрешение за разкопаване на  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

/вид на строежа,  улица / вътрешноквартално пространство,/кв.м/,  период от.. / 

до.. /  

 

 

Изпълнил съм изисквания на Наредбата и в уверение на това прилагам следните 

документи: 

Приложения: 

1.Копие от документ за собственост на имота, който ще се обслужва от тех. 

инфраструктура;  

2.Скица на имота. 

3.Заверен график за изпълнение на СМР, подписан и подпечатан от възложител и 

строител . 

4.Одобрен проект за Временна организация за безопасност на движението /при 

необходимост/; 

5.Договор за строителство между възложителя и фирма, която да извърши  СМР. 

монтажните работи/ когато е приложимо; 

6.Договор с фирма - консултант да изпълнява строителен надзор по време на 

строителство/когато е приложимо; 

7. документ за внесена парична  гаранция, съответстваща на стойността на 

възстановителните работи на обекта, определени съгласно Приложение № 1; 

 

 

С уважение: 1……………………… 

 



                     2……………………… 

 

(печат когато е на юридическото лице) 

 

 

 

 

Приложение №2          Образец № 4  

ОБЩИНА САМОКОВ 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

На основание чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда и условията за извършване на 

строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на 

територията на Община Самоков  

 

№................/……………………г. 

 

 

По заявление с вх.№…………………………..:  

От…………………………………………………………………………………………… 

ЕГН/ЕИК…………………………………………………………………………………… 

представляващ:…………………………………………………………………………… 

адрес:……………………………………………………………………………………… 

телефон за контакт…………………………………………………………………… 

  

  

На основание Чл. 9  ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване 

на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на 

територията на Община Самоков , свързани с разкопаване на общински терени 

 

РАЗРЕШАВАМ 

 

На:

 ………………………………………………………………………………………

……………………………………………,  

Да извърши  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Строително - монтажните работина на отклонението  да се извършат без промяна на 

трасето. 

Строително - монтажните работи да започнат на………….. 201..,. г. 

Строително - монтажните работи да завършат до………….. 201.... г. 

Възстановителните работи да завършат до………………. 201.... г. 

при следните условия: 

1. Да се осигури безопасно движение на пешеходци и МПС; 



2. Да се спазват изискванията за безопасност на труда; 

3. Преди засипване на изкопа да се уведоми  Община Самоков 

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

Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на 

елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Самоков, 

свързани с разкопаване на общински терени 

 

 

За  разкопаването на …………………….м./кв.   м.   имот,   публична   

общинска   собственост  е  внесена внесена парична  гаранция, съответстваща на 

стойността на възстановителните работи на обекта, определени съгласно 

Приложение № 1 от …………………………..лева с документ за плащане № 

 …………………… 

 

 

Сто процента (100%) от депозита се връща след изтичане на 6-месечен срок от 

съставяне на констативен протокол за приемане на възстановителните  от 

длъжностното лице, упълномощено от Кмета на Община Самоков.  

 

 

 

Разрешил:  

 

…………………………………………………………………. 

                        Име , длъжност, печат 

 

Получил:…………………………………………………. 

 име, фамилия 

 

 

 

Приложение №2         Образец № 5 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

За извършена проверка относно завършване на възстановителни работи 

 

 
 Днес …………20….. г., служители на Община Самоков, оправомощените със 

Заповед № …../ …………. г. на Кмета на Община Самоков :  

 

1.…………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

 

във връзка с извършено разкопаване съгласно Уведомление вх. № /Разрешение 

№/………………………за обект:………………………………………………… 

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

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

Находящ се ………………………………………………………………………………… 

 



Констатираха следното : 

 

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….……

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….……………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….…………… 
 
ПОДПИСИ : 

 

1……………..……. 

 

2………………..…. 

 

 

 

Приложение № 2           

            Образец № 6 

П Р О Т О К О Л   

За извършена проверка относно състоянието на възстановените настилки  

след изтичане на шестмесечния  срок 

 

  Днес …………20….. г., служители на Община Самоков, оправомощените 

 със Заповед № …../ …………. г. на Кмета на Община Самоков :  

 

1.………………………………………………………………………………….  

2. ………………………………………………………………………………….  

 

във връзка с извършено разкопаване съгласно Уведомление вх. № 

/Разрешение№/………………………на обект:……………………………………… 



…………………………………………………………………………………… 

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

находящ се: 

……………………………………………………………………………………….…, 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Констатираха следното : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….……………

… 

 

ПОДПИСИ : 

 

1……………..……. 

 

2………………..…. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


