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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 196 

Протокол № 19 от 05.05.2017 година 

ОТНОСНО:   Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински 
съвет при Община Кричим, относно приемане 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. 
Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим. 
Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност; ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

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 и при съобразяване с препоръките от писмо с изх. 
№ 4683/20.04.2017 г на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, Общински съвет при 
община Кричим, 

РЕШИ: 

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 чл. 1, ал. 2, т. 1, както следва: 
„чл. 1, ал. 2, т. 1. Републиканските пътища, с изключение на участъците от тях, 

които са включени в населените места на територията на общината и са част от 
уличната мрежа.“  

§ 2. 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 
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издадено разрешение от Кмета на общината, при условие, че е гарантирана 
безопасността на движението.“ 

§ 3. Изменя и допълва чл. 15, ал. 6, т. 2, както следва:
„чл. 15, ал. 6, т. 2. при извършване на строителство – две години.“

§ 4. Изменя чл. 58, както следва:
„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.“ 

§ 5. 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 № 
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196, взето с протокол № 19 от 05.05.2017 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. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13 ; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


