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ГАБРОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Таня Христова – Кмет на Община Габрово,
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за използване и опазване
на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете,
лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – второ
четене
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 36 ал.7 на приетата Наредба за управление на общинските пътища,
са забелязани на места недостатъчно коректни текстове в Наредба №2, пропускащи
пътища, пътни платна и пътни настилки и е наложително тяхното отразяване.
С цел подобряване общото състояние на вида на настилките, след възстановяване
на прокопавания, при прилагане на Наредба №2, е наложително да се промени обхвата на
възстановителните работи, особено в участъците, изпълнени по проекти, финансирани с
общински или европейски средства, и с неизтекъл 5 годишен срок от изпълнението.
С цел завишаване контрола при възстановяване на настилките от прокопавания на
техническата инфраструктура, целесъобразно е да се дефинират нови правила при
връщане на депозитите и удължен гаранционен срок за възстановените настилки.
Необходимо е да се актуализират цените в Приложение №1, служещи за
определяне стойността на възстановителните работи, като се допълват с неотразени до
сега настилки.
Във връзка с направеното изложение, предлагам Общински съвет гр. Габрово да
вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Приема на второ четене Изменение и допълнение на Наредба № 2 за използване и
опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете,
лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово както следва:
§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“.
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§3. Навсякъде в наредбата думите „уличните и тротоарни настилки“ се заменят с
„уличните, пътните и тротоарни настилки“.
§4. Изменя ал. 6 на чл. 29 както следва:
БИЛО:
Община Габрово издава предписание със срок за извършване на възстановителните
работи
СТАВА:
Срокът за извършване на възстановителните работи се определя в издаденото разрешение
за разкопаване.

§5. Допълва ал. 4 на чл. 30, както следва:
БИЛО:
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.
СТАВА:
Възстановяването на тротоари и плочници се извършва с трошенокаменни фракции, като
насипа се уплътнява с трамбовка на пластове до 20 см. Тротоарите се възстановяват с
нови материали, съответстващи на съществуващата настилка, както следва:
 При настилка с тротоарни плочи – същите се нареждат върху подложен пласт от
цименто-варов разтвор с дебелина най-малко 2 см. При възстановяване на
настилките се възстановяват и деформационните фуги в същите.
 При асфалтови настилки – възстановява се с асфалтобетон плътна смес минимум 5
см, върху равна и уплътнена основа от трошенокаменна настилка.
Асфалтобетоновите смеси се полагат ръчно или машинно и се уплътняват с лек
валяк до постигане на стандартния коефициент на уплътнение. Местата,
недостъпни за валяк, се уплътняват с ръчна или механична трамбовка.
Възстановяват се и засегнатите тротоарни и градински бордюри.
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.
§6. Допълва ал. 5 на чл. 30 както следва:
БИЛО:
Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се
трамбова на пластове до 20 см и се озеленява:
СТАВА:
Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се
трамбова на пластове до 20 см , почиства се от инертни материали и отпадъци и се
озеленява.
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§7. Създава нова ал. 6 на чл. 30, със следния текст:
При отстраняване на аварии или други причини за разкопаване на улични, пътни и
тротоарни настилки и зелени площи, изпълнени по проекти, финансирани с общински или
европейски средства, и с неизтекъл 5 годишен срок от изпълнението, при издаване на
разрешението за разкопаване се определят конкретни допълнителни изисквания, относно
обхвата за възстановяване по широчината на прокопаваното трасе като: задължително
машинно възстановяване на асфалтовата настилка по цялата широчина на улицата от
бордюр до бордюр, пълно възстановяване по цялата широчина на тротоарната настилка с
нови плочи или павета, пълно възстановяване на растителност и дървета в зелените площи
(декоративната растителност и елементите на парковото оборудване и др.)
§8. Изменя и допълва ал. 2 на чл. 31, като същата става, както следва:
БИЛО:
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
СТАВА:
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.
§9. Изменя и допълва ал. 4 на чл. 31, като същата става, както следва:
БИЛО:
Депозитът на СРР се връща след изтичане на 3-месечен изпитателен срок, който започва
да тече от датата на констативния протокол за приемане на работите и след съставяне на
Протокол за качество на възстановителните работи. 10% от депозита се задържа за
отстраняване на скрити недостатъци в нормативно определените гаранционните срокове
за съответния вид работи.
СТАВА:
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.
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§10. Изменя т. 1 на Приложение №1, както следва:
БИЛО:
Възстановяване на асфалтова настилка – 110 лв./кв.м
СТАВА:
Възстановяване на асфалтова настилка и паважна настилка от естествен камък – 150
лв./кв. м
§11. Изменя т. 2 на Приложение №1, както следва:
БИЛО:
Възстановяване на тротоар от базалтови плочи – 50 лв./кв.м
СТАВА:
Възстановяване на тротоарна настилка от базалтови и бетонови тротоарни плочи – 50
лв./кв. м
§12. Изменя т. 3 на Приложение №1, както следва:
БИЛО:
Възстановяване на настилка от плочи на тревна фуга – 40 лв./кв.м
СТАВА:
Възстановяване на настилка от паркинг тела или плочи на тревна фуга – 80 лв./кв. м
§13. Създава нова т. 6 на Приложение №1, със следния текст:
Възстановяване на настилка с вибропресовани павета – 80 лв./кв. м

Таня Христова
Кмет на Община Габрово
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