ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж.Румяна Атанасова – зам.кмет на Община Търговище
Относно: Изменение и допълнение на „Наредба за управление на общинските
пътища на Община Търговище” в глава шеста „Административно наказателни
разпоредби”
Уважаеми дами и господа общински съветници,
На основание чл.23 от Закона за пътищата, и съгласно Решение № 4 по
Протокол №30/27.07.2006г. на Общински съвет гр.Търговище е приета Наредба за
управление на общинските пътища, с която са определени условията и реда за тяхното
стопанисване, поддържане и експлоатация, планиране и изграждане, финансиране,
управление и контрол с административно наказателни мерки за опазването им и
тяхната нормална експлоатация.
Приемането и прилагането на тази Наредба цели повишаване на контрола по
стопанисване, поддържането и управлението на общинските пътища на територията на
Община Търговище.
В общинска администрация Търговище постъпи писмо от Районна
Прокуратура гр.Търговище с вх.№ 11-03-871/11.05.2010г., с което ни препоръчват да
приведем действащата Наредба за управление на общинските пътища на Община
Търговище
в
съответствие
със
законовите
разпоредби,
касаещи
административнонаказателната отговорност.
На основание гореизложеното предлагам Общински съвет -Търговище да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Търговище приема
изменение и допълнение на „Наредба за управление на общинските пътища на
Община Търговище” в глава шеста „Административно наказателни
разпоредби” както следва:
В чл. 66 ал. 1 сумите „от 50 до 100 лв.” да се четат „от 200 до 500 лв.”
В чл. 66, ал. 1 се създават нови:
т. 7 – „движение с непочистени от кал машини”
т. 8 – „превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение”
В чл. 66, ал. 2 сумите „от 100 до 250 лв.” да се четат „от 500 до 1000лв.”
В чл. 67, ал. 1 сумите „от 100 до 1000 лв.” да се четат „от 300 до 2000 лв.”
В чл. 67, ал. 2 сумите „от 150 до 1500 лв.” да се четат „от 500 до 3000лв.”
В чл. 68 сумите „от 150 до 1500 лв.” да се четат „от 1000 до 5000лв.”, а при
повторно нарушение сумите „от 250 до 2500 лв.” да се четат „от 2000 до 7000
лв.”

чл. 69, ал. 3 придобива следната редакция „Наказателните постановления се
издават за общинските и частните пътища от Кмета на Община Търговище или
от упълномощено от него длъжностно лице”
чл. 70, ал. 2 придобива следната редакция: „При неизпълнението на
изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от Община Търговище, за сметка на
нарушителя. За вземането си от нарушителя администрацията може да поиска издаване
на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от Гражданския процесуален
кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги.
чл. 70, ал. 3 придобива следната редакция: “При извършване на дейности,
определени като специално ползване на пътищата, без разрешение на администрацията,
управляваща пътя, или на собственика на пътя, както и при не плащане на дължимите
такси, се налагат санкциите, предвидени в чл.57, ал.4 т.1, 2, 3 и 4 от Закона за
пътищата.”
2. Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от деня на приемането им.

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. РУМЯНА АТАНАСОВА
Зам.кмет на Община Търговище

Изготвил: ……………/ инж.И.Иванов/
Съгласувал: …………./ Рая Матева/

ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.66.(1) Наказват се с глоба / било от 50 до 100 лв./ става от 200 до 500 лв./
физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните
дейности в обхвата на пътя.
1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на
плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя.
2. паша на добитък и опожаряване на растителност.
3. превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
разпиляване.
4. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатация
на пътя.
5. влачене на дървета и други предмети.
6. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
7. (нова) движение с непочистени от кал машини
8. (нова) превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за
движение
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е / било от 100 до 250 лв./ /става от
500 до 1000 лв./
Чл.67. Наказват се с глоба от /било от 100 до 1000 лв./ /става от 300 до 2000лв./
ако деянието не представлява престъпления, физически лица, нарушили разпоредбите
за забраната на строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън
специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните
съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности:
1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежности на пътя.
2. движение на извън габаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
разрешение на собственика или общинската администрация.
3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда,
извършващи се в обхвата на пътя.
4. извършване в обхвата на пътя:
а) дейности застрашаващи безопасността на движението или използване на
пътищата извън тяхното предназначение.
б) дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.
5. извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията,
управляваща пътя:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените
места и в населените места без регулационен план.
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни,
електропроводни, напоителни и други канали.

в) откриване на нов и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване
на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към
съседните имоти.
г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали.
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 общинската
администрация.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е /било от 150 до 1500 лв./ /става
от 500 до 3000 лв./
(3) При нарушения по ал.1 т.4 и 5 кметът на общината уведомява писмено
Районна Дирекция за Национален Строителен Контрол /РДНСК/с искане за незабавно
спиране на строителните работи.
Чл.68. В случаите, когато на нарушенията по Чл.66 и Чл.67 са извършени от
юридически лица и търговци, регистрирани по реда но Търговския закон, се налага
имуществена санкция / било от 150 до 1500 лв./ /става от 1000 до 5000 лв./, а при
повторно нарушение /било от 250 до 2500 лв./ / става от 2000 до 7000 лв./
Чл.69.(1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица,
определени от кмета на общината – за нарушения по общинските пътища и по молба на
собственика – за частните пътища.
(3) било -Наказателни постановления се издават от кмета на общината или от
упълномощено от него длъжностно лице.
(3) става - Наказателни постановления се издават за общинските и частни
пътища - от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща
на прокурора за възбуждане на наказателно преследване.
Чл.70. (1) За нарушенията по чл.66, ал.1 и чл.67 освен наложените санкции
нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен
в наказателното постановление.
(2) било - При неизпълнението на изискванията по ал.1 последиците се
отстраняват от общината, за сметка на нарушителя като стойността на извършените
работи се събира въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл.237, буква “з”
от Гражданско процесуалния кодекс.
(2) става - При неизпълнението на изискванията по ал.1 последиците се
отстраняват от администрацията на общината, за сметка на нарушителя. За вземането
си от нарушителя администрацията може да поиска издаване на заповед за незабавно
изпълнение по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на
извлечение от счетоводните си книги.
(3) било-При извършване на дейности, определени като специално ползване на
пътищата, без разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика
на пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл.57, ал.3 т.1, 2, 3 и 4 от Закона за
пътищата.
(3) става-При извършване на дейности, определени като специално ползване на
пътищата, без разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика
на пътя, както и при неплащане на дължимите такси, се налагат санкциите,
предвидени в чл.57, ал.4 т.1, 2, 3 и 4 от Закона за пътищата.

