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 Поради продължаващото системно неизпълнение и неглижиране на задълженията, 

които всяко от експлоатационните дружества има, регламентирани в чл. 72 от Закона за 

устройство на територията, считано от 30 Април 2019 г. Община Севлиево въвежда воденето 

и поддържането на публичен регистър на разкопаванията на улични и тротоарни настилки и 

вътрешноквартални пространства в урбанизираните територии на Община Севлиево, които се 

извършват от експлоатационните дружества, стопанисващи подземните мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура, изградени под улични и тротоарни настилки и 

вътрешноквартални пространства в урбанизираните територии. 

 

 Данните в този регистър, който ще е публично достъпен на официалната страница на 

общината (в раздел ОБЯВИ - РЕГИСТРИ), ще се попълват и актуализират на база 

своевременно подадените от експлоатационните дружества уведомления по чл. 72 от Закона 

за устройство на територията. 

 

 Подаването на тези уведомления ще се извършва от експлоатационните дружества, 

извършващи аварийни ремонти по стопанисваните подземни мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура и от възложителите на проектните разкопавания (инвеститор на 

основния строеж, който по този начин се присъединява към подземните мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура ) – по електронен път на официални E_mail – адрес на 

Община Севлиево (sevlievo@sevlievo.bg). 

  

Образците на тези уведомления вече са изпратени до всяко едно от експлоатационните 

дружества, а останалите заинтересовани лица – Възложители на проектно разкопаване, могат 

да си ги свалят своевременно от официалната  страница на община Севлиево – в раздела 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ или от следния линк към нея: 

http://www.sevlievo.bg/bg/article/1805/ustroistvo-na-teritoriqta-kadastur.html 

  

Всяко неизпълнение на задълженията на експлоатационните дружества и/или на 

Възложителите на планови разкопавания, след 03 Май 2019 г., ще се установява, спира 

незабавно и наказва по реда и при условията на чл. 53 и чл. 56 от Закона за пътищата. 

 

 Всяко експлоатационно дружество, извършило разкопавания на улични и тротоарни 

настилки и вътрешноквартални пространства в урбанизираните територии на Община 

Севлиево, се задължава да ги възстанови в 14-дневен срок и носи гаранционна отговорност за 

тяхното качество и надеждност за срок не по-малък от една година – съгласно изискванията 

по чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31 Юли 2003 г. – за въвеждане в експлоатация на 

строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение 

строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.  

 

Гаранционният срок за възстановените улични и тротоарни настилки и 

вътрешноквартални пространства в урбанизираните територии на Община Севлиево, започва 

да тече от деня на възстановяване им, удостоверено с констативен акт, изготвен от 

Изпълнителя и подписан в присъствието на експерт от общинската администрация. 
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