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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих 

 

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

„Наредба №19 за управление на общинските пътища в община Исперих“ 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

С Наредба №19 за управление на общинските пътища в община Исперих (приета 

с решение №250 по Протокол №40/28.04.2010г.), /наричана по-нататък наредбата/ се 

определят условията и реда относно собствеността, управлението, ползването, 

изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата от общинската 

пътна мрежа на община Исперих.  

Причини, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №19 за управление на общинските пътища в Община Исперих 

е писмо с Вх. №894/17 на Окръжна прокуратура Разград, чрез Общински съвет Исперих 

с искане за предприемане на необходимите действия за отстраняване на констатирани 

пороци в наредбата. 

По силата на чл.21, ал.2 от ЗМСМА и делегацията по чл.23 от Закона за 

пътищата Общински съвет Исперих е приел горната наредба. Наредбата е била 

съобразена с актуалната нормативна база, както и с Наредба за специално ползване на 

пътищата, ДВ бр.62/2001г. През следващите години са настъпили промени в ЗП и 

НСПП. Тези актове са нормативни от по-висока степен и наредбите на общинските 

съвети не може да им противоречат. В писмото са визирани пороците, които водят до 

незаконосъобразност на наредбата и следва да се променят. 

Проектът на наредбата за изменение и допълнение на Наредба №19 за 

управление на общинските пътища в Община Исперих цели привеждането й в 

съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона 

за пътищата и Наредба за специално ползване на пътища. 

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на общината. 

Очаквани резултати от прилагането:  

- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за управление на 

общинските пътища в Община Исперих; 

- Повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската 

администрация гр. Исперих. 

Предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

управление на общинските пътища в Община Исперих е в съответствие с разпоредбите 

на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската 



общност, свързани с тази материя предвид съответствието на основните нормативни 

актове с тях. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за 

изменение и допълнение на наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет 

страницата на Община Исперих.  

За предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №19 

за управление на общинските пътища в Община Исперих не е извършена 

предварителна оценка на въздействието. Преценили, сме че такава не е необходима, 

понеже не се очакват значителни последици от прилагането и. 

Съгласно  чл. 20 от ЗНА предварителната оценка на въздействието е частична и 

цялостна. Извършването на частична предварителна оценка на въздействието 

предхожда изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен 

акт на Министерския съвет. Цялостна предварителна оценка на въздействието се 

извършва при изработване на нови закони и кодекси и изработване на проекти на 

нормативни актове, за които оценката е показала, че може да се очакват значителни 

последици.  

Оценката на въздействието на законодателството е инструмент за изследване на 

ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на съществуващи 

проблеми от гледна точка на разходите, ползите и рисковете свързани с тях. Това е 

гаранция, че процесът на вземане на решения се базира на доказателства и данни, 

събрани чрез консултации със заинтересованите страни. 

За наредбите на общинските съвети предварителната оценка не е задължителна. 

В процеса по изработване на проекта на нормативния акт са проведени 

обществени консултации със заинтересовани лица и организации. 

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 23 от ЗП, чл. 8, чл.28 от 

ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и чл.60 ал.1 и ал.2 от АПК, Общински 

съвет Исперих 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект за изменение и допълнение на Наредба №19 за управление на 

общинските пътища в Община Исперих (приета с решение №250 по Протокол 

№40/28.04.2010г.), както следва: 

§ 1. В чл.1, ал.2 се създава нова т. 1 със следния текст” улиците в населените 

места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са 

участъци от републикански или общински пътища”; 

1. Досегашната т.1 става т.2; 

2. Досегашната т.2 става т.3; 

3. Досегашната т.3 става т.4; 



§ 2. В чл.19, ал.1 се създава нова т. 5 със следния текст „не е осигурена 

безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за 

движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на 

вътрешните работи”. 

§ 3. В чл.21, ал.3 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от 

две години”; 

§ 4. Чл.22 т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(ДОПК)”; 

1. т.4 придобива следния текст „становище на органите на Министерството на 

вътрешните работи”; 

2. създава се нова т.5 със следния текст „съгласуван технически проект – част 

"Пътна" и "Организация на движението". 

§ 5. В чл.23, ал.1 се създава нова т. 7 със следния текст ”проектът предвижда 

пред търговския крайпътен обект да се изгради ограничителна система в съответствие с 

изискванията на БДС EN1317 и Техническите правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по републиканската пътна мрежа”. 

§ 6. Чл.24, ал.2 се отменя и се създава нова със следния текст: „Към искането се 

прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна 

система Българска геодезическа система 2005”; 

§ 7. В чл.26, ал.2 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от 

шест месеца”; 

§ 8. Чл.27, т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”; 

1. т.3 придобива следния текст „съгласуван работен проект от администрацията, 

управляваща пътя, съгласно чл. 18 ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане на 

рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 22, т.5; 

2. създава се нова т.4 със следния текст „нотариално заверено съгласие от 

собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите 

зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота”; 

3. създава се нова т.5 със следния текст” протокол за предварителен оглед от 

администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните 

работи и заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в 

съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по републиканската пътна мрежа”; 

§ 9. В чл.28, ал.1, т.4 накрая се поставя запетая и се добавя „а отстоянието от 

центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м”; 

1. създава се нова т.6 със следния текст ”горният ръб на фундамента на 

рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена”; 

2.  ал.2 се допълва със следния текст „когато рекламното съоръжение е с профил 

на носещата колона, различен от кръг”; 

3. в ал.2, т.3 се изменя така: „в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди 

тях – за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м – за останалите пътища;“ 



§ 10. Чл.29, ал. 2 се отменя и се нова със следния текст: „Към искането 

заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно 

съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на 

рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по 

електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се 

подава на хартиен носител”; 

§ 11. Заглавието на раздел IV от глава Трета се допълва така „Изграждане на 

нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона”; 

§ 12. В чл. 31 се създава нова ал.1 със следното съдържание „Разрешението за 

специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи 

подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в 

обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по 

смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията”; 

1. Създава се нова ал.2 със следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1;” 

2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване по ал. 1 има действие за срок две години”; 

§ 13. Чл. 32 придобива следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и 

надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата 

зона се изисква при: 

1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в 

обхвата на пътя и в обслужващата зона; 

2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения; 

3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;” 

§ 14. Чл.33, т.1 придобива следното съдържание „декларация по образец на 

администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от 

изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка; 

1. т.2 придобива следното съдържание„удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”; 

2. създава се нова т.3 със следното съдържание „копие от документа за платена 

такса за издаване на разрешението; 

3. създава се нова т.4 със следното съдържание „съгласуван от администрацията, 

управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално 

ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните 

работи за част "Пътна" и част "Организация на движението"; 

4. създава се нова т.5 със следното съдържание „документ за собственост и 

скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор 

за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито 

нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора”; 



5. създава се нова т.6 със следното съдържание„нотариално заверено 

пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за 

специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично”; 

§ 15. Чл.34, ал.1 придобива следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и 

надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата 

зона се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на 

експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не 

застрашават безопасността на движението”; 

1. ал.2 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване на 

пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни 

или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се връчва на 

заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса”; 

2. ал.3 придобива следното съдържание „Когато няколко лица ползват един 

изкоп за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по Тарифата за 

таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", в пълен размер, като 

всеки отделен проект подлежи на самостоятелно съгласуване”; 

3. създава се нова ал.4 със следното съдържание „В случай че към 

съществуващите линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и се иска 

прокарване на допълнителни оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), 

заинтересуваното лице, на което е издадено разрешение за специално ползване на 

пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и обслужващата зона, е необходимо да уведоми Агенция 

"Пътна инфраструктура"; 

§ 16. Създава се нов чл.34а: 

„чл.34а, ал.1 „Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и 

отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде 

поискано и разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно 

ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата 

зона”; 

ал.2 За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно 

стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по 

глава пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното 

платно и земи в обхвата на пътя. 

ал.3 В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се 

осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването 

на съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на 

общината, се заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното 

платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна 

организация на движението при извършване на ремонт. 

§ 17. В чл.45, ал.2 думите „Наредба №16 от 23.07.2001 година” се заменят с 

думите „Наредба №3 от 16.08.2010 година”; 



§ 18. В чл.67, ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.” се заменят с думите „от 1000 до 

5000 лв.”; 

1. В чл.67, ал.1, т.5, буква „в” се отменя; 

2. В чл.67, ал.1 т.5, буква „г” се отменя; 

§ 19. В чл.68 се създава нова ал.1 „При нарушения по чл. 66 на юридическите 

лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 

5000 лв., а при нарушения по чл. 67 - в размер от 3000 до 8000 лв.”; 

1. ал.2„При повторно нарушение по чл. 66 имуществената санкция е в размер от 

2000 до 7000 лв., а по чл. 67 - в размер от 4000 до 12 000 лв.”; 

2. ал.3 „Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за 

причинените от тях щети.”; 

§ 20. Създава се Приложение №1 към чл.31, ал.2 от Наредбата. 

§ 21. (създава се нов &6) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за 

управление на общинските пътища в Община Исперих влиза в сила от деня на 

приемането й от Общински съвет Исперих. 

 

2. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането му 

от Общински съвет Исперих. 

 

 3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областен управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – град Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

Приложения: 

1. Писмо с Вх. №894/17 на Окръжна прокуратура Разград; 

2. Обява, мотиви и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №19 

за управление на общинските пътища в Община Исперих; 

4. Справка за постъпили предложения във връзка с приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на „Наредба №19 за управление на общинските пътища в 

община Исперих“. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
 



 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

„Наредба №19 за управление на общинските пътища в община Исперих“ 

 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет  решава и други въпроси 

от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, 

включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на 

територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на 

кмета на общината след съгласуване с областния управител; 

В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

Чл. 23 от Закона за пътищата Правомощията на кметовете по управлението на 

общинските пътища се определят с наредба на общинския съвет. 

Чл. 8 и чл. 28 от Закона за нормативните актове Всеки общински съвет може 

да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока 

степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20, се внася за обсъждане и приемане 

от компетентния орган. 

Мотивите, съответно докладът, съдържат: 

1. причините, които налагат приемането; 

2. целите, които се поставят; 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива; 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът на закон или кодекс, който подлежи на разглеждане от Министерския 

съвет, се придружава и от справка за съответствието с Конвенцията за защита на 

правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата 

на човека, която се изготвя от Министерството на правосъдието. 

Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно 

доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието 

съгласно глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда 

от компетентния орган. 
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  Чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК 
Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. 

 Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като 

обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. 

 Нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с 

изрична разпоредба на последващ нормативен акт. 

 В административния акт се включва разпореждане за предварителното му 

изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на 

гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при 

опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или 

ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин 

интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция. 

 Предварително изпълнение може да бъде допуснато и след постановяването на 

акта. 

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 

 

 

 
 


