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На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 

от Административно процесуалния кодекс, Община Перник чрез настоящото 

публикуване в Раздел "Новини" на интернет страница на общината, предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят предложения, възражения и да 

изразят становища по проекта на Наредба № 7 за управление на общинските пътища на 

територията на Община Перник. 

 

Срокът за приемане на писмени предложения, възражения и становища относно 

изготвения Проект на Наредба №7 за управлението на общинските пътища на 

територията на Община Перник е 30 /тридесет/ дневен, считано от 03.12.2018г., в 

който срок Наредбата заедно с Мотивите, Поканата, Обявата и Предварителната оценка 

на въздействие са на разположение на интернет страницата на Община Перник в Раздел 

"Новини". 

 

Писмените предложения, възражения и становища по изготвения Проект на Наредба за 

управлението на общинските пътища на територията на Община Перник могат да се 

депозират в Деловодството /Информационен център/ на Община Перник с адрес: гр. 

Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, в обявеното му работно време или на официалния е-

мейл: obshtina@pernik.bg до 04.01.2018 г. на вниманието на заместник-кмет Йордан 

Павлов. 

 

След провеждане на публичното обсъждане, ще бъдат разгледани всички постъпили 

становища и предложения от заинтересовани страни.  

Протоколът с отразените становища и предложения след обществените консултации, ще 

бъде публикуван на официалната страница на Община Перник.  

 

1. Причини, които налагат приемането и Мотиви: 
Наредбата за управление на общинските пътища, приета с Решение № 271 от 16.12.2008 

г. от редовно заседание на Общински съвет-Перник, изменена по Решение № 304 от 

10.11.2017 г. на Административен съд-Перник по административно дело №228 от 2017 

г. и по образувано административно дело № 441/2018 г. по описа на Административен 

съд-Перник по Протест от Галина Антова, прокурор в Окръжна прокуратура-Перник, не 

е променяна и адаптирана с настъпилите промени през годините на законови и 

подзаконови нормативни актове. 

 

Предложеният проект на Наредба № 7 за управление на общинските пътища на 

територията на Община Перник е разработен на основание чл.23 от Закона за пътищата 

(в сила от 28.09.2018 г.) и отговаря на всички действащи законови и подзаконови 

нормативни изисквания и ще бъде основен местен нормативен акт, с който се определят 

условията и реда за придобиването в собственост, ползването, управлението и контрола, 

изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинските пътища на 

територията на Община Перник. 
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С новия проект на Наредба № 7 се урегулират не само правомощията на кмета на 

общината по управлението и контрола на общинските пътища, но и правата и 

задълженията на общинските органи, физическите и юридическите лица за условията и 

реда на обществено ползване на общинската пътна инфраструктура съгласно 

разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), Закона за регионалното развитие (ЗРР), 

Правилника за прилагане на закона за пътищата (ППЗП), Наредбата за специално 

ползване на пътищата и Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.1012 г. на МРБР за поддържане 

и текущ ремонт на пътищата. 

 

Прецизирани са текстовете, отнасящи се до управлението, собствеността, 

финансирането, контрола и административно наказателните разпоредби, които са 

залегнали в новите промени на Закона за пътищата, и подзаконовия нормативен акт за 

неговото прилагане. 

 
В предложения проект на Наредба № 7 са детайлизирани текстовете, отнасящи се до 

зимното поддържане като комплекс от дейности, насочени към осигуряване 

проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване 

неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. В наредбата е 

регламентирано Оперативните планове за зимно поддържане да се актуализират всяка 

година. 

 

 2. Цели, които се поставят:  

С предложения проект на местен нормативен акт № 7 се определят редът и условията за 

уреждане на въпроси и обществени отношения, свързани с придобиването на 

собствеността, ползването, управлението, контрола, изграждането, ремонта, 

поддържането, финансирането и издаването на разрешенията за специално ползване на 

общинските пътища на територията на Община Перник, включително правата и 

задълженията на общинските органи, физическите и юридическите лица, съгласно 

разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП) и Правилника за прилагане на закона за 

пътищата (ППЗП). 

 

С приемането на нова Наредба изградената общинска пътна мрежа ще се развива 

съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, пътната 

инфраструктура на населените места на територията на общината и изискванията на 

нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда 

и безопасността на движението.   

 

Основна цел на Наредба № 7 е постигане на съответствие с разпоредбите на действащото 

законодателство, като правилното им прилагане следва да кореспондират с новата 

наредба по правилен и неподлежащ на различно тълкуване на законовите разпоредби 

начин.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Новата наредба не изисква нови финансови средства. 

С прилагането на Наредба № 7 изграждането, реконструкцията, ремонтът и 

поддържането на общински пътища ще се финансират със средства от предоставените 

целеви трансфери от централния бюджет, от бюджета и от сметките за средства от 

Европейския съюз на общините, както и с безвъзмездно предоставени средства и със 

заеми от финансови институции, съгласно чл. 43 от Закона за пътищата и чл. 74 от 
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Правилника за неговото прилагане. В рамките на целевите средства се предоставя 

възможност на Община Перник да финансира програми за повишаване безопасността на 

движението по пътищата.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането:  

Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в областта на управлението на 

общинските пътища в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.  

 

Приемането на проекта на Наредба за управлението на общинските пътища ще 

подпомогне да бъдат разрешавани и инфраструктурни проблеми, свързани с 

изграждането, поддържането и ремонта на общинските пътища, които са от 

изключителна важност за гражданите на Община Перник. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:  

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 

публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което 

съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.  

 

Предлаганият проект на Наредба № 7 е местен нормативен акт, поради което 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя  и не противоречи на норми от по-висока йерархия и 

на европейското законодателство. 

 

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да 

урежда обществените отношения, свързани с управлението, ползването, изграждането, 

ремонта, поддържането и финансирането на общинските пътища на територията на 

Община Перник, поради настъпили промени в Закона за пътищата, както и предвид 

високата степен на обществена необходимост от местна уредба на тези обществени 

отношения, Община Перник счита че са налице правни обстоятелства, за приемане на 

нова наредба за управление на общинските пътища. 

 

 

/п./ 

ВЯРА ЦЕРОВСКА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 


