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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на разкопаване 

на техническата инфраструктура на територията на община Братя Даскалови. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на Наредба за реда и 

условията за извършване на разкопаване на техническата инфраструктура на територията 

на община Братя Даскалови. 

 Действащата към момента Наредба за разкопаване и възстановяване на 

техническата инфраструктура на територията на община Братя Даскалови не обхваща 

част от специфичните обществени отношения, свързани с разкопаване на техническата 

инфраструктура, което създава много неудобства на гражданите и на Община Братя 

Даскалови като собственик на техническа инфраструктура. Освен това някои от 

текстовете се нуждаят от промяна и прецизиране. В момента поради многото постъпили 

искания за разрешение за строеж за присъединяване към общите мрежи на техническата 

инфраструктура свързани с разкопаване на улици в населените места на общината е 

необходимо спешно да се приеме новата наредба, за да гарантираме качественото 

възстановяване на настилките. 

С приемането на новата Наредба за реда и условията за извършване на разкопаване 

на техническата инфраструктура на територията на община Братя Даскалови ще се 

постигне по-ефективно и законосъобразно регулиране на обществените отношения 

свързани с разкопаването на техническата инфраструктура. 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове, проектът на 

подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Братя 

Даскалови на 11.05.2020 г. 

В деловодството на Община Братя Даскалови не са постъпили предложения и 

становища, относно така изготвения проект на наредбата. 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Братя Даскалови да 

вземе следното  
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РЕШЕНИЕ: 

  

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, реши: 

 

 1. Приема Наредба за реда и условията за извършване на разкопаване на 

техническата инфраструктура на територията на община Братя Даскалови. 

 

  
 

 

 
ВНОСИТЕЛ: 
 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
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