ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ
ПРЕПИС!
До………………………

Р Е Ш Е Н И Е
№ 810
от редовно заседание на Общинския съвет,
проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба за управление на общинската
пътна мрежа в Община Свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с постъпил Протест с Вх. №
1661/21.12.2017 г. от Районна прокуратура - Свищов, чрез Общински съвет - Свищов
до Административен съд - Велико Търново, Жалба до Административен съд - Велико
Търново по АНД № 1006/2017 г. от присъединилото се лице П.Т.З. чрез адв. Б. Г. Б и
във връзка с предложение с Вх. № 1878/12.03.2018 г. от Г. Генчев – Кмет на Община
Свищов, Общински съвет – Свищов,

РЕШИ:
Изменя Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов,
като отменя чл. 1, ал. 2, чл. 68, чл. 69 и чл. 71 от същата.
Досегашен текст:
Чл. 1
(2) Наредбата не се прилага за:
1. републиканските пътища, с изключение на участъците от тях, които са в
населените места и селищни територии;
2. селскостопански пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
3. горските пътища;
4. частните пътища, неотворени за обществено ползване.
Чл. 68. (1) Наказват се с глоба 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;
2. паша на добитък и опожаряване на растителност;
3. движение с непочистени от кал машини;
4. превоз на мокри товари, е които се овлажнява платното за движение;

5. превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното

разпиляване;
6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани и експлоатация на
пътя;
7. влачене на дървета и други предмети;
8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
Чл. 69. (1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява
престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 15, ал. 3, чл. 18, ал. 3,
чл. 43, чл. 44, ал. 1, т. 1, буква „в” и „г”, т. 2 и ал. 2 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 извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
разрешение на собственика или общинската администрацията;
3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;
4. извършване в обхвата на пътя:
а) дейности застрашаващи безопасността на движението или използването на
пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.
5. извършване в обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение на
общинската администрация:
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 общинската администрацията.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.
(3) При нарушения по ал. 1, т. 4 и 5 Кметът на Общината уведомява писмено
Районна Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на
строителните работи при условия и по ред, определени в закон.
Чл. 71. (1) При нарушения по чл. 68 на юридическите лица и на едноличните
търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при
нарушение по чл. 70 - в размер от 3000 до 8000 лв.
Мотиви: Общински съвет – Свищов е приел Наредба за управление на
общинската пътна мрежа в Община Свищов със свое Решение № 680/28.09.2017 г.,
Протокол № 43 на Общински съвет - Свищов. След влизането си в сила Наредбата, на
21.12.2017 г. в Общински съвет е постъпил Протест от Районна прокуратура – Свищов
с наведени твърдения за противоречия на част от текстовете в Наредбата с актове от
по-висок ранг и по-точно чл. 1, ал. 2, чл. 68, чл. 69 и чл. 71 от същата, като се иска
тяхната отмяна от Административен съд – Велико Търново поради
незаконосъобразност. Същевременно към протеста на РП по реда на чл. 189, ал. 2 от
АПК се е присъединило лицето П. Т. З., чрез адв. Б. Г. Б., който също навежда доводи
за незаконосъобразност на чл. 68, чл. 69 от Наредбата.
Предвид разпоредбите на чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общинските съвети

могат да издават нормативни актове – Наредби, с които уреждат съобразно
нормативни актове от по-висока степен неуредените от тях обществени отношения от
местно значение. В чл. 7, ал. 2 от ЗНА се посочва, че Наредба се издава за прилагане
на отделни разпоредби или други подразделения на нормативния акт от по-висока
степен, а по силата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА, нормативният акт трябва да съответства на
конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Тоест законът не
допуска преуреждане на уредени вече в закон обществени отношения с акт от пониска степен. С приемането на горецитираните текстове Общински съвет – Свищов е
преуредил вече уредени със закон хипотези относно собствеността, ползването,
управлението,
стопанисването,
изграждането,
ремонта,
поддържането
и
финансирането на пътищата в Република България, поради което същите се явяват
незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.
Цели, които се поставят с изменението на Наредбата
Целта на настоящото изменение на Наредбата е привеждането ѝ в съответствие с
материалните и процесуални изисквания на закона.
Финансови средства, необходими за прилагането на изменената Наредбата
Прилагането на изменената Наредба няма да е свързано с изразходване на
допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителен
човешки ресурс.
Очаквани резултати
Очакваните резултати след изменението на Наредбата се свеждат до премахване
на незконосъобразните текстове и привеждането ѝ в съответствие с нормативните
изисквания.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Измененията са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както
и с тези на европейското законодателство.
На основание чл. 26, ал. 1 и ал. З от ЗНА, във връзка чл. 77 от Административно
процесуалния кодекс (АПК), предложението на Г. Генчев – Кмет на Община Свищов е
публикувано в официалната интернет страница на Община Свищов - www.svishtov.bg.
като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се
запознаят с него и да изразят становище на e-mail: otdel-praven@svishtov.bg
В залата присъстват 24 общински съветници.
Гласували “За” – 23, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/….
/д-р К. Кирилов/
Вярно при ОбС: …………………............
/В. Минчева-Иванова/

