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О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/2250, факс 03145/2351 
email: kmet_krichim@abv.bg 

изх. № ................... 

............................... 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 
ГР. КРИЧИМ 

ДОКЛАД 
от 

Атанас Стефанов Калчев –Кмет на община Кричим 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В  Глава  трета  на  Наредбата  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. 
Общински съвет при община Кричим са регламентирани реда и условията за извършване 
на  строителни  и  монтажни  работи  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  присъединяване,  се  извършва  на 
основание влязло в сила Разрешение за строеж, в случаите когато същото е необходимо 
по закон, и разрешение за разкопаване издадено от Община Кричим. При необходимост 
се издава и Разрешение за извозване на земна маса и строителни отпадъци. 

Регламентирани  са  също  така  задълженията  на  Възложителите  на 
гореописаните дейности по  уведомяване на общината с цел издаване на разрешение за 
разкопаване. 

В  глава  четвърта  от  Наредбата  са  регламентирани  задълженията  на 
възложителите  относно  възстановяването  на  техническата  инфраструктура,  а  в  глава 
шеста изграждането на обекти на общинската техническа инфраструктура. 

В така приетата наредба не са  разписани условията за издаване Разрешение за 
разкопаване в случай, че възложител на упоменатите по горе дейности е община Кричим 
и  по  смисъла на общата разпоредба на  чл.  21  от Наредбата,  общината  следва да  внася 
гаранционна вноска за качествено изпълнение сама на себе си.

mailto:kmet_krichim@abv.bg


2 

Горното се явява безпредметно, тъй като община Кричим, в случаите когато се 
явява  възложител  по  смисъла  на  чл.161,  ал.1  от  Закона  за  устройство  на  територията 
/ЗУТ/, разполага с възможността за реализиране отговорността на изпълнителя по реда 
на  Наредба  №2/31.07.2003г.  за  въвеждане  в  експлоатация  на  строежите  в  РБ  и 
минимални  гаранционни  срокове  за  изпълнени  строителни  и  монтажни  работи, 
съоръжения  и  строителни  обекти,  както  и  по  реда  на  Закона  за  задълженията  и 
договорите /ЗЗД/. 

Ето  защо  считам,  че  е  целесъобразно  да  бъде  допълнен  текста  на 
съществуващата норма, по начин, който изрично да указва, че община Кричим не внася 
гаранционна вноска в случаите, когато последната е възложител по смисъла на чл.161, 
ал.1 от ЗУТ. 

Във  връзка  с  гореизложеното предоставям на  вниманието  на Общински  съвет 
при община Кричим следния проект за 

Р Е Ш Е Н И Е: 

На  основание  чл.  21,  ал.  2  от  Закон  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация  /ЗМСМА/ и чл. 28 от Закона за нормативните актове  /ЗНА/, Общински 
съвет при Община Кричим приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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.  създава  нов  чл.21а.  В  случаите,  когато  община  Кричим  е  възложител  по 
смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ, последната не внася гаранционна вноска за качествено 
изпълнение  на  възстановителните  работи  при  изпълнение  на  СМР,  свързани  с 
разкопаване  при  ново  строителство  и/или  ремонт  и/или  реконструкция  и/или 
присъединяване. 

С уважение, 

АТАНАС КАЛЧЕВ 
Кмет на община Кричим 

Съгласувал: 
Адв. Иво Стойчев 

Изготвил: 
Инж. Светлана Рангелова, 
Директор дирекция „УТОСИДГР”


