НАРЕДБА
N2
за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата,
мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения
на територията на община Габрово
/Приета с Решение № 42/13.02.92 г.,изм. и доп. с Решение № 88/21.07.94 г.,
изм. с Решение № 36/27.03.1997 г., изм. с Решение № 2/15.01.1998 г., изм. с Решение
№ 45/23.04.1998 г., изм. с Решение № 41/18.04.2002 г., изм. с Решение №
316/30.11.2006 г., изм. с Решение № 142/17.07.2008 г., изм. с Решение №
59/23.04.2009 г., изм. с Решение № 204/25.09.2014 г., изм. с Решение № 65/21.07.2016
г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. №
10449/2016 г.,влязло в сила на 25.01.2018 г./
І. ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНИТЕ, ПЪТНИТЕ И ТРОТОАРНИТЕ
НАСТИЛКИ, МОСТОВЕ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
Чл. 1. Опазването на уличните, пътните и тротоарните настилки, мостовете,
подлезите, съоръженията и техните принадлежности е задължение на:
1. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ Общината и нейните поделения,
фирмите, предприятията, организациите и гражданите.
2. Собствениците и ползващите подземните и надземните комуникации.
3. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ Инвеститорите на подземни и надземни
проводи и съоръжения, които при изграждането, стопанисването и поддържането
засягат обектите по чл.1.
Чл. 2. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ (1) Поддържането на уличните,
пътните и тротоарните настилки, мостове, подлези и други съоръжения и техните
принадлежности е задължение на Общинската администрация.
(2) /нова – Решение № 41/18.04.2002 г./ Общината възлага дейностите по ал. 1
съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Чл. 3. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ Зимничните шахти, шахтите за
отводняване и тези за подземни съоръжения се поддържат от собствениците и
експлоатиращите ги организации, фирми, учреждения и кооперации. При отварянето
на шахтите, същите се ограждат, за да се осигури безопасността на пешеходците и
МПС.
Чл. 4. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ С цел качествено отводняване на
уличните платна да се провежда ежегодно по график почистване на уличните оттоци.
Чл. 5. Снижаването на бордюрите, необходимо за осигуряване на подход на
МПС към гаражните клетки и дворовете става само с разрешение на Общината.
Чл. 6. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г., Решение № 142/17.07.2008 г., отм. с
Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение № 1141/25.01.2018
г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
Чл. 7. (1) /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г., Решение № 142/17.07.2008 г./
Повредите на уличните платна, застрашаващи сигурността на движението, след
поставяне на сигнализация да се възстановят незабавно от фирмата, предприятието,
организацията, учреждението или гражданите, причинили повредата, съгласно ред и
условия описани в раздел V на настоящата наредба, а когато това е резултат на друга
причина /природни бедствия/ възстановяването е задължение на Община Габрово.
(2) /нова – Решение № 41/18.04.2002 г./ Общината възлага дейностите по ал. 1
съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл. 8. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ При повреди на уличните платна,
застрашаващи сигурността на движението, незабавно се поставя сигнализация от
Общината чрез фирмите-изпълнителки.
Чл. 9. /отм. с Решение № 142/17.07.2008 г./
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ ПЛОЩИ ЗА
РАЗПОЛАГАНЕ НА ПАВИЛИОНИ, ОТКРИТИ ТЪРГОВСКИ ЩАНДОВЕ, РЕКЛАМИ И
ДРУГИ МАТЕРИАЛИ
Чл. 10. (1) /изм. с Решение № 142/17.07.2008 г./ Уличните платна и тротоари
могат да се ползват при доказана необходимост за строителни площадки само с
разрешение на органите на общинската администрация, а в отделни съставни места
на общината - от кмета на населеното място, на база заявено писмено искане.
(2) /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ Фирми, инвеститори, собственици на
сгради и отделни граждани, извършващи строеж или ремонт се задължават:
1. Да уреждат строителни площадки, съгласно даденото им разрешение, да
складират, товарят и разтоварват строителни материали само на обезопасени
площадки, а отпадъчните материали да извозват незабавно на общинското депо за
ТБО срещу заплащане на фирмата, която го експлоатира или в частни имоти с
писмено разрешение на собственика на имота.
2. /изм. с Решение № 142/17.07.2008 г./ Строителните площадки трябва да
отговарят на следните условия:
2.1
Строителните площадки да се ограждат с плътни огради от LT ламарина или
единични метални пана с добър естетически вид с минимум височина 2.00 метра
от нивото на терена. Допускат се изключения за част от оградите, при
извършване на специфични СМР;
2.2
Да се монтират предпазни мрежи по фасадите след изпълнение на грубия
строеж;
2.3
Да се монтират предпазни рампи, парапети и проходи върху тротоарите с цел
безопасно и безпрепятствено преминаване на пешеходците покрай строежите;
2.4
Да се поставят информационни табели на обектите за разрешения строеж с
данни за инвеститор, проектант, строител, строителен надзор, срок за
завършване и други;
2.5
При извършване на изкопни работи гумите на автомобилите да се измиват с цел
избягване замърсяване на пътната и уличната настилка;
3. /изм. с Решение № 142/17.07.2008 г./ Да възстановяват разкопаните и
повредените части на улици, тротоари, бордюри, зелени площи, стълбове и други,
общинска собственост най-късно три дни след изтичане срока на разрешителното по
чл.10 и почистят района за своя сметка.
3.1. Възстановяването на засегнатите от строителството площи се извършва с нови
материали, съгласувано с Община Габрово.
3.2.
За възстановяването се съставя двустранен приемателен протокол между
Община Габрово и инвеститора или строителя.
(3) /нова – Решение № 41/18.04.2002 г./ Дейностите по чл. 10, ал.1 се извършват
срещу заплащане на такса, определена от Общинския съвет.
Чл. 11. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ Изпълнителят на строителството е
длъжен при организиране и ползване на строителната площадка да взема
необходимите мерки за запазване от повреди на проводи, съоръжения, тротоари,
бордюри, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета и други. Всички
повреди се отстраняват за сметка на ползването в определения срок.
Чл. 12 /отм. с Решение N 2/15.01.1998 г./
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Чл. 13. /отм. с Решение N 2/15.01.1998 г./
Чл. 14. /отм. с Решение N 2/15.01.1998 г./
Чл. 15. /отм. с Решение N 2/15.01.1998 г./
Чл. 16. /отм. с Решение № 41/18.04.2002 г./
Чл. 17. /отм. с Решение N 2/15.01.1998 г./
ІІІ. ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ГРАДИНИТЕ, ПАРКОВЕТЕ,
ЛЕСОПАРКОВЕТЕ И УЛИЧНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ И КРАЙПЪТНИТЕ ТЕРЕННИ
ПЛОЩИ
/отм. с Решение № 59/23.04.2009 г./
ІV. ЗАБРАНИ
Чл. 22. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ Забранява се преминаването и
паркирането на превозни средства, включително и товаро-разтоварни работи, на
пешеходните зони, пешеходните площади и тротоарите.
Чл. 23. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ Забранява се движението на
верижни превозни средства на асфалтови настилки, освен за почистване на снежната
покривка при необходимост.
Чл. 24. Забранява се повреждането на пътните съоръжения и принадлежности
на уличната и пътната мрежа (пътни знаци, табелки, указатели, аварийно осветление,
ограждания, чакални, скамейки и др.), както и драскането и лепенето на афиши по тях.
Чл. 25. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г./ Забранява се използването на
тротоарите и уличните платна за строителни площадки, освен ако съответната
площадка не може да се устрои в самото място на строежа, по установения ред
съгласно чл. 10.
Чл. 26. /отм. с Решение № 59/23.04.2009 г./
V. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
/нов с Решение № 142/17.07.2008 г./
Чл. 27. В този раздел се определят реда и условията за разкопаване на улични и
тротоарни настилки, зелени площи и вътрешно квартални пространства при
изграждане на нови мрежи, планови и аварийни ремонти и присъединявания на
водоснабдителни,
канализационни,
енергоснабдителни,
далекосъобщителни,
газоснабдителни и други съоръжения – елементи на техническата инфраструктура
Чл. 28 (1) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и
Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
(2) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение
№ 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
(3) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение
№ 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
(4) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение
№ 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
Чл. 29 (1) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и
Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
(2) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение
№ 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
(3) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение
№ 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
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(4) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение
№ 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
(5) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение
№ 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
(6) /изм. с Решение № 204/25.09.2014 г., /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на
ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. №
10449/2016 г./
(7) /отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение
№ 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г./
Чл. 30 (1) Лицата, извършили работи по смисъла на раздел V от настоящата
Наредба, са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни
работи в срокове, определени от Община Габрово.
(2) Обратното засипване на разкопаните участъци по улици, асфалтирани алеи и
паркинги, се извършва с инертни материали /баластра, чакъл/, като същите се
уплътняват с трамбовка на пластове по 30 см, след което се възстановява
съществуващото пътно легло и се полага настилка с дебелина и тип, съответстваща
на съществуващата настилка.
(3) Възстановяването на пътната настилка да обхваща ширината на изкопа,
увеличена с 30 см от двете страни. Допустими са неравности, не по-големи от 1 см, а
за разкопавания с ширина по-голяма от 1.5 м – 0.6% от нея. Фугите на асфалтираните
участъци се обработват с битум.
(4) /доп. с Решение № 204/25.09.2014 г., изм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на
ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. №
10449/2016 г., отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и
Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г. в частта „В
зависимост от състоянието на засегнатия тротоар, при издаване на
разрешението за разкопаване се определят допълнителни изисквания,
относно обхвата за възстановяване по широчината на прокопаваното
трасе.“/ Възстановяването на тротоари и плочници се извършва с изкопаната почва,
като насипа се уплътнява с трамбовка на пластове от 20 см и пясъчна основа.
Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата
настилка. Възстановяват се засегнатите тротоарни и градински бордюри.
(5) /доп. с Решение № 204/25.09.2014 г., изм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на
ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. №
10449/2016 г./ Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва,
като същата се трамбова на пластове до 20 см и се озеленява:
(6) /нова - Решение № 204/25.09.2014 г., отм. с Решение № 65/21.07.2016 г. на
ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. №
10449/2016 г./
VІ. КОНТРОЛ
/нов с Решение № 142/17.07.2008 г./
Чл. 31 (1) Контролът по изпълнението на възстановителните работи се
организира от Кмета на общината и упълномощените от него длъжностни лица.
(2) /изм. и доп. с Решение № 204/25.09.2014 г./ Завършването на
възстановителните работи в указания в разрешението за разкопаване срок, се
установява с констативен протокол, при спазване на разпоредбите в чл. 74 от ЗУТ,
като задължително екзекутивната документация се предоставя и на електронен
носител.
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(3) Неизвършени или 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.
(4) /изм. и доп. с Решение № 204/25.09.2014 г./ След възстановяване на
настилката се съставя Констативен протокол за приемане на работите. 50 % от
депозитът на СМР се връща след изтичане на 4-месечен изпитателен срок считано от
датата на съставяне на Констативния протокол и след съставяне на протокол за
качество на възстановителните работи. 50% от депозита се задържа за отстраняване
на скрити недостатъци, в рамките на гаранционен срок от 1 година, който започва да
тече от датата на съставяне на Протокола за качество на възстановителните работи.
При констатирани такива скрити недостатъци, в рамките на гаранционния срок, се
съставя Констативен протокол между страните, в който се определя/т/ и срокове за
отстраняване на тези недостатъци. При неспазване на срока за отстраняване на
недостатъците, депозитът от 50% не се възстановява и възложителят може да
възложи възстановителните работи на друг изпълнител.
(5) Депозитът не се връща при неизпълнено предписание, установено с
констативен протокол.
(6) При неспазване на посочените в съответните разрешителни за разкопавания
срокове за възстановяване физическите или юридически лица подлежат на санкция в
размер на 5 % от стойността на депозита за всеки ден закъснение, но не повече от
25% от стойността на депозита.
(7) Възложителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена
отговорност за вреди, причинени при извършване на работите по смисъла на тази
наредба.
(8) При необходимост качеството на възстановителните работи се установява от
акредитирана строителна лаборатория.
VІІ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
/бил Раздел V, загл.изм. с Решение № 142/17.07.2008 г./
Чл. 32. /изм. с Решение № 41/18.04.2002 г., бил чл. 27, изм. с Решение №
142/17.07.2008 г./ 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. 33. /бил чл. 28, изм.с Решение № 142/17.07.2008 г./ Актовете за
установяване на нарушения и наказателните постановления се съставят от Кмета на
Общината или упълномощени от него длъжностни лица.
Чл. 34. (1) /изм. с Решение N 36/27.03.1997 г.; Решение N 45/23.04.1998 г.,
Решение № 41/18.04.2002 г., Решение № 316/30.11.2006 г., бил чл. 30, изм.с Решение
№ 142/17.07.2008 г./ Нарушителите на разпоредбите на настоящата Наредба се
наказват с глоба от 100 лв. до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица имуществени санкции в размер от 500 лв. до 50 000 лв.
(2) /нова – Решение № 316/30.11.2006 г., отм..с Решение № 142/17.07.2008 г./
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
/нов с Решение № 142/17.07.2008 г./
Параграф единствен
По смисъла на тази Наредба авария е непредвидено нарушение на
техническата и технологична използваемост на обекта, изискващо незабавно
извършване на ремонт.

5

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
/Решение № 204/25.09.2014 г./
§ 1. Навсякъде в наредбата думата „улици“ се заменят с „улици, пътища“.
§ 2. Навсякъде в наредбата думите „уличните платна“ се заменят с „уличните и
пътните платна“.
§ 3. Навсякъде в наредбата думите „уличните и тротоарни настилки“ се заменят
с „уличните, пътните и тротоарни настилки“.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
/нов с Решение № 142/17.07.2008 г./
Приложение 1
Цени за определяне на депозита
1. /изм. с Решение № 204/25.09.2014 г./ Възстановяване на асфалтова настилка
и паважна настилка от естествен камък – 150 лв./кв. м
2. /изм. с Решение № 204/25.09.2014 г./ Възстановяване на тротоарна настилка
от базалтови и бетонови тротоарни плочи – 50 лв./кв. м
3. /изм. с Решение № 204/25.09.2014 г./ Възстановяване на настилка от паркинг
тела или плочи на тревна фуга – 80 лв./кв. м
4. Възстановяване на бетонов бордюр – 40 лв./м
5. Възстановяване на зелени площи – 20 лв./кв.м
6. /нова - Решение № 204/25.09.2014 г./ Възстановяване на настилка с
вибропресовани павета – 80 лв./кв. м

Наредбата е приета от Общинския съвет на заседанието му на 13.02.1992 год. и
влиза в сила 3 дни от датата на публикуването й в общинския вестник "Габрово днес".
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