
Препис! 

ОБЩИНА „ТУНДЖА” 

 

НАРЕДБА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА 

В ОБЩИНА “ТУНДЖА” 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда за управлението,  на пътища 

от общинската пътна мрежа на община”Тунджа”. 

(2) Наредбата не се прилага за: 

 1.селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи; 

2.горските пътища; 

 3.частните пътища. 

Чл.2(отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

Чл.3(отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

 

ГЛАВА ВТОРА 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Чл.4. (1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните 

пътища - от собствениците им. 

(2) (отменена с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

Чл.5. Кметът на общината : 

1.организира, възлага, ръководи и контролира дейностите, свързани с 

изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинските пътища;  

2.организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на 

пътните съоръжения и принадлежностите на пътя; 

3.осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране 

и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване; 

4.издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата; 

5.упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски 

наместници на населени  места  на  територията  на  общината да  съставят актове  за 

установяване на нарушенията и издава наказателни постановления. 

Чл.6. (отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

Чл.7. (отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА 

Раздел I 

Общи положения 

Чл.8. Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, 

ремонт и поддържане на общинските пътища. 

Чл.9. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им 

значение, изискванията на движението и опазване на околната среда. 

Чл.10. Изпълнителна агенция "Пътища" и общините осъществяват съвместно по 

взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на 

републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, 

определени в Закона за пътищата и ППЗП. 

Чл.11. (1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се 

осъществява от общината. 

(2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по 

пътищата  се съгласува с РДВР Сектор “КАТ” и кмета на общината и  се извършва при 



условия и ред, определени с Наредба №16 от 23.07.2001 година на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство. 

Чл.12. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на 

целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на 

неговите съоръжения и принадлежности. 

(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е 

задължение на общината. 

Раздел II 

(отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол) 

Чл.13. (отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

Чл.14. (отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

 

Раздел III 

Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия 

 

Чл.15. Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия включва 

комплекс от мероприятия, насочени към подготовка и поддръжка на общинските пътища 

за експлоатация при  зимни условия. 

Чл.16. Мероприятията по чл.15 включват : 

1.подготовка на пътното платно и пътните съоръжения;  

2.снегозащита на пътищата; 

3.събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; 

4.снегопочистване; 

5.разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на 

  снега и леда; 

6.организиране на работа при влошени метеорологични условия. 

Чл.17. Възлагането на дейностите по подготовка на пътищата за експлоатация при 

зимни условия  се извършва при условия и ред, определени със закон или друг акт на 

компетентен орган. 

Раздел IV 

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата 

 

Чл.18. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на 

общинските пътища се осъществяват от общинската администрация. 

Чл.19. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която 

съдържа: 

1.списък на пътищата и дължината им; 

2.вид, основа; 

3.широчина на пътните платна; 

4.вид на покритието (конструкцията); 

5.банкети, канавки; 

6.съоръжения; 

7.участъци с концентрация на ПТП; 

8.други данни. 

Чл.20.( 1 )За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване като те 

се разделят на участъци, които се оценяват по петобална система  по следните показатели: 

1. конструктивни нарушения; 

2. удобство при пътуване; 

3. отводняване. 

(2) Необходимостта от извършване на ремонтни работи за всеки участък се 

определя по средно аритметичната стойност получена от оценките на показателите в ал.1.  

Чл.21. (1) Критериите за приоритетност за ремонт на пътни участъци са: 

1. необходимост от извършване на ремонтни работи ; 

2. връзка с други селища ; 

3. интензивност на движението; 

4. осигурено допълнително финансиране.  



(2) След определянето на приоритетите за ремонт участъци се изготвя поименен 

списък  за включване в годишната инвестиционна програма на общината. 

 

Раздел V 

Програмни документи за развитието на общинската  пътна мрежа 

 

Чл.22.(1) Дългосрочен програмен документ за развитие на общинската пътна 

мрежа е  Плана за управление на общинската пътна мрежа, който се одобрява от 

Общински съвет и  е основа за формулиране на проектите за развитие на общинската 

пътна мрежа.  

Чл.23 (1) Проектите  за развитие на общинската пътна мрежа се включват   в 

Приоритет IV  : “ Подобряване на условията за живот чрез изграждане и поддържане на 

елементите на социалната и техническа инфраструктура , опазване и поддържане на 

природната среда “ от   Плана за развитие на община “Тунджа”  на база  Плана за 

управление на общинската пътна мрежа. 

   

Чл.24.(1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на 

пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните 

приоритети и цели съобразно  ресурсното осигуряване на предвидените мерки. 

  (2) В Програмата се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и 

поддържане, тяхната проектна готовност, както  и необходимите средства за финансиране. 

(3) Към Програмата се съставя Индикативна финансова таблица, в която се 

посочват източниците за финансиране. 

Чл.25. Годишната  програма се представя пред  Областния управител, Регионалния 

съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове. 

 

Раздел VI 

(отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол) 

Чл.26. (отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

Чл.27. (отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.28. За нарушение на разпоредбите на тази наредба на виновните лица се налага 

глоба  до 500 лева , освен ако със закон не е предвидено друго. 

Чл.29 .(1) Актовете за установяване на нарушения  се съставят от длъжностни 

лица,определени със заповед на кмета на общината. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или 

оправомощени от него лица. 

Чл.30. Административно – наказателното производство се извършва по реда на 

ЗАНН.     

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. (отменен с решение 46 от 15.05.2006 г. на Окръжен съд гр. Ямбол)  

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.23 от Закона за пътищата. 

Наредбата   е   приета   от   Общински   съвет  - “Тунджа”   с   Решение  № 344 от   

Протокол № 30/22.02.2006 година   на  основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА. Наредбата влиза 

в сила от датата на приемането и от ОбС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:   /п./ 

                                      /Г. ГЕОРГИЕВ/ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п./ 

                                             /Ж.  ЖЕЛЕВ/ 

ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п./ 

                                            /К.  КОЛЕВ/ 


