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ПРОЕКТ! 

           

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОбС КАЛОЯНОВО  

ДО  

25-ТО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО,  

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

от   ВЕСЕЛИН БОНОВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 

ОТНОСНО:Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за   

управление на общинските пътища в Община Калояново, приета с Решение 

№ 89, взето с Протокол № 12/28.08.2008 г. на ОбС. 

   

 

  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 В Община Калояново е пристигнал протест от Окръжна прокуратура – гр. 

Пловдив, относно Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община 

Калояново. Атакуват се като незаконосъобразни чл.1 ал.2, чл.30 ал.1 и чл.31 ал.1и ал.2. 

 1. С разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредбата се установява изключение за три 

категории пътища, по отношение на които наредбата е неприложима, а именно: „1. 

селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи; 2. горските 

пътища; 3. частните пътища“. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за пътищата, който урежда 

идентични обществени отношения, той не се прилага освен за посочените три категории 

и за „улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези 

от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища“. 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗНА законът е нормативен акт, който урежда първично или въз 

основа на Конституцията обществени отношения. От гореизложеното следва, че 

регламентацията на чл.1, ал.2 от ЗП се прилага такава, каквато е и без изключения в 

случаите, когато се изключват от предметния му обхват определени обекти. 

 2. С разпоредбата на чл.30, ал.1 от Наредбата за физически лица, нарушили 

забраната за строителство в ограничителните зони е предвидена глоба в размер от 300 

до 2000 лв. От друга страна нормата на чл. 53, ал.1 от ЗП предвижда глоба в размер от 

1000 до 5000 лв. за физически лица, нарушили забраната за строителство в 

ограничителните зони. Установява се, че санкцията, предвидена в местната наредба е 

по-лека – с по-нисък минимум и максимум, в сравнение в акта от по-висока степен 
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– Закона за пътищата. По аналогичен начин, при повторно нарушение по ал.2 на 

чл.30 от наредбата санкцията (в размер от 500 до 3000 лв.), предвидена в местната 

наредба е по-лека – с по-нисък минимум и максимум, в сравнение с установената в 

чл.53, ал.2 от ЗП (от 2000 до 7000 лв.) 

 На следващо място разпоредбата на чл.30, ал.1, т.5 от Наредбата предвижда 4 

вида (по букви „а“, „б“, „в“, „г“) дейности, за които се налага глоба при извършването 

им в обхвата на пътя без разрешение на администрацията, управляваща пътя. От своя 

страна чл.53, ал.1, т.5 от ЗП предвижда 2 вида (по букви „а“, „б“) дейности, за които се 

налага глоба при извършването им в обхвата на пътя без разрешение на 

администрацията, управляваща пътя. Другите дейности по буква „в“ и „г“ /в) 

откриване на нови и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на 

пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или 

към съседни имоти; г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на 

рекламни материали/ са отменени с изменението на ЗП с ДВ бр.39 от 2011 г. Налице 

е несъответствие на местната наредба с акт от по-висок ранг – ЗП. 

 3. В разпоредбата на чл.31, ал.1 и ал.2 от общинската наредба е предвидено за 

нарушения на чл.29 и чл.30, извършени от юридически лица и търговци налагане на 

имуществена санкция от 1000 до 5000 лв, а при повторно нарушение от 2000 до 7000 лв. 

От друга страна в чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗП са предвидени отделни санкции за нарушение 

на чл.52 от ЗП, като на юридическите лица и на едноличните търговци се налага 

имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв, а при нарушения по чл.53 от ЗП – в 

размер от 3000 до 8000 лв. В ал. 2 на същия член е предвидено при повторно нарушение 

по чл.52 от ЗП имуществена санкция в размер от 2000 до 7000 лв, а по чл. 53 – в размер 

от 4000 до 12 000 лв. Налице е несъответствие на местната наредба и ЗП, тъй като в 

чл. 31, ал.1 и ал.2 от наредбата са предвидени идентични санкции при всички 

хипотези на нарушения, извършени от юридически лица и еднолични търговци. 

Посоченото се явява незаконосъобразно. 

 

От изложеното по-горе следва да се измени и допълни Наредба № 11 за   

управление на общинските пътища в Община Калояново. 

 В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), същата бе 

публикувана в указания срок на интернет страницата на общината, за предложения и 

становища от заинтересованите лица. 

  Предвид гореизложеното  предлагам на Общински съвет Калояново да приеме 

следното: 

  

 

 

 

На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА и във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от ЗНА, 

 

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    К А Л О Я Н О В О 

Р Е Ш И: 
 

 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за   управление на 

общинските пътища в Община Калояново, приета с Решение № 89, взето с Протокол № 

12/28.08.2008 г. на ОбС:  



 В Глава първа, общи положения,  към чл. 1, ал. 2, се създава нова т. 4 със 

следното съдържание: 

 т. 4 Улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, 

които едновременно са участъци от републикански или общински пътища. 
В Глава Пета, Административно наказателни разпоредби, Чл. 30, ал. 1 се изменя 

така: 

 Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, 

физическите лица, нарушили разпоредбите за забрана за строителство в ограничителните зони 

и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на 

водоотводните съоръжения или които извършат или наредят да бъдат извършени следните 

дейности:  

Чл. 30, ал. 1, т. 5 се изменя така: 

а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на урбанизираните 

територии и в населените места без регулационни планове;  

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, 

електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и 

други канали; 

Чл. 30, ал. 2 се изменя така: 

При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв. 

Чл. 31, ал. 1 се изменя така:  

В случаите на нарушения по чл. 29 на юридическите лица и на едноличните търговци се 

налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при нарушения на чл.30 в размер от 3000 до 

8000лв. 

ал.2 При повторно нарушение по чл.29 имуществената санкция е в размер от 2000 до 

7000лв., а по чл.30 от 4000 до 12000лв. 

ал.3 Работодателя е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от 

тях щети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

Веселин Бонов – Зам.кмет на общината         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЕМАНЕ НА  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА № 11 ЗА   УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 89, ВЗЕТО С 

ПРОТОКОЛ № 12/28.08.2008 Г. НА ОБС. 

 

 

 

 
В Глава първа, общи положения,  към чл. 1, ал. 2, се създава нова т. 4 със следното 

съдържание: 

 т. 4 Улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, 

които едновременно са участъци от републикански или общински пътища. 
В Глава Пета, Административно наказателни разпоредби, Чл. 30, ал. 1 се изменя така: 

 Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, 

физическите лица, нарушили разпоредбите за забрана за строителство в ограничителните зони 

и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на 

водоотводните съоръжения или които извършат или наредят да бъдат извършени следните 

дейности:  

Чл. 30, ал. 1, т. 5 се изменя така: 

а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на урбанизираните 

територии и в населените места без регулационни планове;  

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, 

електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и 

други канали; 

Чл. 30, ал. 2 се изменя така: 

При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв. 

Чл. 31, ал. 1 се изменя така:  

В случаите на нарушения по чл. 29 на юридическите лица и на едноличните търговци се 

налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при нарушения на чл.30 в размер от 3000 до 

8000лв. 

ал.2 При повторно нарушение по чл.29 имуществената санкция е в размер от 2000 до 

7000лв., а по чл.30 от 4000 до 12000лв. 

ал.3 Работодателя е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от 

тях щети. 

 

 

 

 

 


