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МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 
 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СОБСТВЕНОСТТА, 

ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА, 
ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 
АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Кричим в регламентирания 
30-дневен срок, считано от 04.04.2017 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на 
становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за собствеността, ползването, 
стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната 
мрежа на територията на община Кричим. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за собствеността, 
ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на 
пътната мрежа на територията на община Кричим, прилагаме съответните мотиви, 
както следва: 

І. Причини, които налагат приемането на Наредбата за изменение и допълнение 
на Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, 
поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община Кричим: 

1. Приемането на измененията в сега действащата наредба произтича от 
необходимостта да се приведат разпоредбите й в съответствие с конкретни текстове от 
нормативни актове от по-висока степен. 

2. Необходимост от привеждане на разпоредбите на Наредба за собствеността, 
ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на 
пътната мрежа на територията на община Кричим със специалния Закон за пътищата. 

ІІ. Цели, които се поставят:  
1. Проектът има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от 

Общински съвет в съответствие с действащото законодателство в Република България. 
2. Създаване на административно-наказателни разпоредби, съответстващи на 

нормативните актове от по-висока степен и гарантиращи изпълнението на Наредба за 
собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и 
финансирането на пътната мрежа на територията на община Кричим. 

ІІІ. Очаквани резултати: 

Чрез прилагането на измененията на Наредбата ще се уеднаквят прилаганите 
санкции, предвидени в административно-наказателните разпоредби в Наредбата на 
община Кричим и съответните такива в специалния закон.   

ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, 
изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на 
територията на община Кричим. 
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Прилагането на новите текстове на Наредбата не е свързано с разходване на 
допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. Контрола по прилагането 
на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет Кричим, се осъществява от 
определени за това служители на община Кричим, в рамките на техните задължения. 
Вследствие на осъществения контрол и неспазването на разпоредбите на Наредбата, 
нарушителите носят административно-наказателна отговорност, изразяваща се в 
заплащането на глоби от тяхна страна.  

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта 
е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на 
населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият 
проект на Наредба за изменение на Наредба за собствеността, ползването, 
стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната 
мрежа на територията на община Кричим е с предмет на подзаконов нормативен акт, 
който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 
самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно 
самоуправление.  

Приложение: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБА ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, 
ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА 
ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
нормативните актове, във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в изпълнение на чл. 26, ал. 8, т. 2 
от Закона за пътищата, Общински съвет при община Кричим, 

ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за собствеността, 
ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на 
пътната мрежа на територията на община Кричим, както следва:    

§ 1. Изменя и допълва чл. 15, ал. 4, както следва:
„чл. 15, ал. 4. Собственикът на подземни и надземни съоръжения на 

техническата инфраструктура, намиращи се по обхвата на пътя и обслужващите зони 
при внезапно произлезли повреди, може да започне възстановителните работи, след 
издадено разрешение от Кмета на общината, при условие, че е гарантирана 
безопасността на движението.“ 

§ 2. Изменя и допълва чл. 15, ал. 6, т. 2, както следва:

„чл. 15, ал. 6, т. 2. при извършване на строителство – две години.“

§ 3. Изменя чл. 58, както следва:
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Чл. 58, ал. 1. Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не 
представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 14, чл. 
15, ал. 1, буква „А“, т. 2 и т. 5, буква „Б“, т. 1, т. 3 и т. 4, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41 или които 
извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности: 

1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и 
принадлежностите на пътя; 

2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без 
разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя; 

3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда; 
4. извършване в обхвата на пътя на: 
а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използване на 

пътищата извън тяхното предназначение; 
б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на 

движението; 
5. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на 

администрацията, управляваща пътя, на: 
а) строителни и ремонтни работи по пътищата; 
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, 

електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, 
напоителни и други канали; 

6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-
малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява 
пътя. 

ал. 2. При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв. 
ал. 3. При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 администрацията, управляваща пътя, 

уведомява писмено районната дирекция за национален строителен контрол с искане за 
незабавно спиране на строителните работи при условия и по ред, определени в закон.“ 

§ 4. Изменя чл. 59, ал. 1 и ал. 2, както следва:
Чл.59, ал. 1. В случаите на нарушение по чл. 57 от Наредбата на юридически 

лица и на едноличните търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага 
имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при нарушения на чл. 58 – в размер от 3 
000 до 8 000 лева. 

ал. 2. При повторно нарушение на чл. 57, имуществената санкция е в размер от 2 
000 до 7 000 лв., по чл. 58 – в размер от 4 000 до 12 000 лева.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за собствеността, 
ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на 
пътната мрежа на територията на община Кричим, приета с Решение № 120, взето с 
протокол № 17 от 05.03.2009 г. на Общински съвет - Кричим, е приета с Решение № 
………, взето с протокол № …….. от ……………….. година, и влиза в сила от датата на 
влизане в сила на решението за приемането й. 

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 


