Н А Р Е Д Б А
за определяне условията и реда за изграждане проводите и
съоръженията на техническата инфраструктура на
територията на Община Бобов дол
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази наредба определя условията и реда за изграждане проводите
и съоръженията на техническата инфраструктура.
Чл.2. "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и
линейни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването,
газоснабдяването,
далекосъобщенията,
хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.
Чл.3. "Общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура" са
мрежите и съоръженията в урбанизираните територии до общите
контролно-измервателни уреди в недвижимите имоти, включително
разпределителните устройства.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ПРОВОДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл.4. Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура могат
да се изграждат на базата влезли в сила устройствени схеми и планове.
Чл.5.Подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни
поземлени имоти.
Чл.6. Правото на преминаване при изграждане или разширение на
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. В рамките:
1.На населените места се оценява по 1,00 лв. л/м’;
2.Извън населените места се оценява на 0,20 лв. л/м’, като еднократна
такса.
Чл.7. В инвестиционните проекти на сгради и съоръжения на
техническата инфраструктура се предвиждат и необходимите мероприятия
за благоустрояване на урегулирания поземлен имот, в който се намират,
мероприятия за благоустрояване в урегулирани територии, включително

озеленяване, което е нарушено с предвижданото строителство, проекти
възстановяване на прилежащия терен в неурегулирани територии.
Чл.8. Строителят на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура
е
длъжен
за
своя
сметка да
извърши
необходимите възстановителни работи при прокопаване на тротоарни
настилки и вътрешноквартални пространства.
Чл.9. Когато за изграждане на подземни мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура се налага прокопаване на улични настилки и
зелени площи, собственикът заплаща такса по тарифа Приложение № 1.
Глава трета
РЕД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ПРОВОДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл.10. Възложителят или експлоатационното дружество изработва
устройствена схема или устройствен план със съответните специализирани
схеми към него и с планове за вертикално планиране.
Чл. 11. Устройствените схеми и планове се съгласуват и одобряват по
реда на Раздели II и III от Глава седма на Закона за устройство на
територията.
Чл.12.След влизане в сила на устройствените схеми и планове, се
изработва и внася за одобряване в Община Бобов дол инвестиционен
проект в обхват и съдържание, определени с Наредба № 4 ОСИП и при
спазване разпоредбата на чл.7.
Чл.13. Разрешение за строеж за мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура се издава след заплащане на дължимите
такси по чл.6 и чл.9.
Чл.14. Възложителят или експлоатационното дружество е длъжен да
поиска от общинската администрация разрешение за прокопаване, когато
се предвижда изграждане на подземни мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура.
Чл.15.При нанесени щети извън случаите по чл.8 и чл.9 възложителят
или експлоатационното дружество е длъжен да ги заплати, след съставяне
на констативен протокол от длъжностни лица на общинската
администрация.
ал./1/При нанесени щети на зелената система се прилага Тарифата по
Наредбата за зелените площи и декоративната растителност на Общински
съвет Бобов дол.
ал./2/ В останалите случаи - по цени, определени в Глава седма от ППЗДС,
завишени с коефициент 5.
Чл.16. Възложителят или експлоатационното дружество е длъжен да
поиска от общинската администрация разрешение за засипване на мрежите

и съоръженията на техническата инфраструктура.
Глава четвърта
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.17. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от
отдел "Териториална инфраструктура и благоустройство".
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за
устройство на териториите.
§2. Настоящата Наредба е приета с Решение № 124, Протокол № 6 /
26.05.2005 год. и влиза в сила в срок от 7 дни след Решението на
Общински съвет.

Приложение №1
към чл. 9
Асфалт

Паважи
и
тротоарни
настилки
Зелени площи

По цени, определени съгласно проведения конкурс за
кърпеж на улични настилки за съответния сезон - за улици
IV и V клас; За другите класове улици цената се завишава с
коефициенти съответно:
- улици III клас -1.1
- улици II клас -1.2
- улици I клас -1.3
Съгласно разходни норми на СЕК по уедрени сметни норми
от 1970 и 1978 г.
По 7 лв./кв.м.

