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НАРЕДБА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА 

ГЪЛЪБОВО 

(Приета с Решение №105/18.07.2008г, изменена с Решения №126/03.10.2008г., 

№173/22.12.2008г.) 
 

Г л а в а  п ъ р в а 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
  

 Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на 

въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, 

ремонта и поддържането на общинската пътна мрежа в община Гълъбово. 

    (2) общинската пътна мрежа включва: 

1. общински пътища: 

- общински пътища в урбанизирани територии; 

- общински пътища извън урбанизираните територии; 

2. частните пътища, отворени за обществено ползвяане.  

 Чл. 2. (1) Пътищата образуват единна пътна мрежа и служат основно за превоз на 

пътници и товари. 

      (2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на 

обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните актове, 

свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на 

движението. 

 Чл. 3. Общинските пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват 

транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища. 

 Чл. 4. Пътищата имат следните основни елементи: 

       1. обхват; 

       2. пътни съоръжения; 

 3. пътни принадлежности. 

 

Г л а в а  в т о р а 

СОБСТВЕНОСТ 

 

 Чл. 5. (1) Общинските пътища са публична общинска собственост. 

       (2) Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи по 

чл.4 и по условията на чл. 5 на Закона за пътищата. 

 Чл. 6. Собствеността на пътищата се променя по реда на Закона за общинската 

собственост, Закона за пътищата и Правилника за неговото приложение.  

 

Г л а в а  т р е т а 

ПОЛЗВАНЕ 

 

      Чл. 7.  Пътищата са отворени за обществено ползване при спазване на реда и 

правилата, установени със Закона за движението по пътищата. 

       Чл.8.(1) Кметът на общината със заповед разрешава въвеждане временни забрани за 

обществено ползване на отделни пътища или участъци от тях при извършване на ремонтни 

работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на 

настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на 

масови мероприятия. 
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       (2) Когато с разрешенията по ал. (1) се въвеждат временни забрани за обществено 

ползване на пътищата за повече от 24 часа, в заповедта на кмета задължително се посочват 

указания за обходен маршрут и съответната сигнализация.  

      Чл. 9. Концесия върху общинските пътища се предоставя при условията и по реда на 

Закона за общинската собственост, Закона за концесиите и Наредбата на Общинския съвет. 

       Чл. 10.(1) Разрешенията за специално или др. вид на ползване на пътищата се издават 

по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на чл. 18 от Закона за пътищата 

и тази Наредба. 

 (2) Разрешенията за специално или др. вид на ползване на общинските пътища се 

издават от кмета на общината. 

 (3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за ползване се преиздава. 

 (4) За разрешенията за специално ползване на общинските пътища се  събират 

такси,определени от Общинския съвет.  

        Чл.11. Разрешения за специално ползване на общинските пътища се издава в 

следните случаи : 

 1.  Провеждане на масови мероприятия, при които се налага спиране на движението 

на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на 

ограничения за движението им; 

 2.Ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на 

движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане 

на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни 

съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения; 

 3.  Извършване на други неупоменати дейности в чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за 

пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане 

на други ограничения за движението. 

5. Ползване на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари. 

 Чл. 12.  Към искането по чл. 10 заинтересуваното лице прилага: 

 1.  проект или схема за временна организация на движението; 

 2.  копие от документа за платена такса за издаване на разрешението и документ за 

платен депозит, в случаите, когато се изсисква такъв. 

 Чл.13.(1) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя 

сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват 

разходите за това, направени от общината. 

(2) Нанесените повреди и щети се констатират и оценяват с протокол от служители 

на общинката администарция. 

 Чл.14.(1) /отм. с реш.№186/30.06.2017г. на АС гр. Стара Загора, в сила от 

21.07.2017г./  

 (2) /отм. с реш.№186/30.06.2017г. на АС гр. Стара Загора, в сила от 21.07.2017г./ 

   (3) Разрешителното за превоз на посочените в ал.1 товари се издава по образец 

(приложение № 1). В разрешителното могат да се поставят допълнителни условия. 

 (4) Разрешителното по чл. 20 се издава за еднократен превоз и за определен срок за 

извършване на превоза. 

 (5) Разрешителното по чл. 20 може да се издава за многократни превози, когато се 

превозват еднакви товари и по един и същ маршрут. 

 (6) Собствениците, или лицата които извършват превоза, или възложителите на 

превоза са длъжни да подават в общината заявление за издаване на необходимото 

разрешително. 

  (7) Когато превозът не може да бъде извършен в посочения в разрешителното срок, 

срока на разрешителното може да бъде удължен след подаване на заявление по ал 6. 

 Чл.15. Ограниченията, посочени в чл. 14 не се отнасят за товарни и специализирани 

автомобили на аварийните служби за отстраняване на аварии. 

 Чл.16.(1) Кметът на общината, може да откаже издаване на разрешение за ползване 

на пътя, когато: 

 1.  не съществуват реални възможности за преминаване на превозното средство; 
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 2. Законът за пътищата и Законът за движението по пътищата забраняват дейността, 

свързана с временното ползване на части от пътното платно; 

 3. за временното пресичане на пътя  няма одобрен проект за пресичането; 

        4. ползването предполага увреждане на собствеността на други лица или прави 

невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес; 

       5. ползването изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на 

пътя; 

(2) Срокът на валидност на разрешенията е както следва: 

1. при превоз на тежки и извънгабаритни товари 30 дни; 

2. при извършване на строителство – една година; 

3. при всички останали случаи на ползване на пътищата- по преценка на 

разрешаващия орган, съобразена с искането на заявителя. 

(3) Разрешенията се отнемат при неспазване условията, предвидени в тях; 

(4) Обжалването на отнемането на разрешенията и на отказите за тяхното издаване е 

при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
 

Чл.17. (1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните 

пътища - от собствениците им. 

 (2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Изпълнителна агенция 

“Пътища” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската 

пътна мрежа и свързване на общинските  пътища с републиканските. 

 Чл.18. Кметът на общината : 

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

ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа. 

2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото 

изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища. 

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

пътните съоръжения и принадлежностите на пътя. 

4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и 

контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване. 

5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата. 

6. съставя актове за нарушения по тази наредба или 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.19 В обхвата на пътя се забранява: 

1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат 

поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци; 

2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са 

резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти; 

3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с 

шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване; 

4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно; 

5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, 

пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни 

материали; 

6. влаченето на материали и/или предмети по пътното платно; 

7. пашата на добитък. 

 Чл.20.(1)За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без 

разрешение се забранява: 

1. в обхвата на пътя без разрешение: 



 4 

  а) засаждане или изсичане и изкореняване на дървета или храсти; 

  б) поставяне на пътни знаци; 

  в) прекъсването, отклоняването или спирането на движението; 

  г) поставяне на възпоменателни знаци и табели. 

  д) превозването на товари с общо тегло над 20 тона, при което се създават 

условия за трайно увреждане на пътя без  издадено разрешение от Кмета на общината. 

2. в обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение: 

  -  изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски 

земи и земи от горския фонд. 

 (2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се 

забраняват: 

1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия: 

  а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства; 

  б) изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; 

  в) изграждането, реконструкция и експлоатация на подземни или надземни 

линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура; 

  г) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на 

пътя. 

2. в обхвата на пътя и обслужващите зони: 

  а) изграждането на търговски крайпътни обекти; 

  б) експлоатацията на крайпътни обекти. 

 (3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата 

инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно 

произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това 

техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността на 

движението. 

 

Г л а в а  п е т а 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

  Чл.21.(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. паша на добитък и опожаряване на растителност; 

2. (изменен с Решение №173/22.12.2008г.) превоз на насипни материали като 

пясък, чакъл, земни маси, пепелина, брикети и други в насипно състояние, в 

непокрити превозни средства и в превозни средства, позволяващи тяхното 

разпиляване; 

3. поставяне и складиране на материали, които не са свързани и експлоатация на 

пътя; 

4. влачене на мателиали и/или предмети предмети по пътното платно; 

5. движение с верижни машини, освен при снегопочистване. 

6. (добавена с Решение №173/22.12.2008г) влизането в пътищата с непочистени 

машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоражения и 

принадлежности с кал и други отпадъчни материали 

 (2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 500 до 1000 лв. 

 Чл.22.(1) Наказват се с глоба от 300 до 2000 лв., ако деянието не представлява 

престъпления, физически лица, нарушили разпоредбите за забраната за 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 извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без 

разрешение на собственика или общинската администрацията; 
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3. движение на тежки превозни следства по смисъла на чл.14 без разрешение от 

собственика или общинската администрация 

4. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършващи 

в обхвата на пътя. 

5. 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. 

6. 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 съседни имоти; 

  г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали; 

7. 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 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. 

 Чл.23. В случаите, когато на нарушенията по Чл.21 и Чл.22 са извършени от 

юридически лица и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага 

имуществена санкция от 1 000 до 5 000 лв., а при повторно нарушение от 2 000 до 7 000 лв. 

 Чл.24. 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) Наказателни постановления се издават за общински 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. 

Чл.25. (1)  За нарушенията по чл.21, ал.1 и чл.22 освен наложените санкции 

нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в 

наказателното постановление. 

 (2) 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.4, т.1, 2, 3, 4 от Закона за пътищата. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА        ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

 § 1. За неуредените   въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за 

пътищата и подзаконовите актове  по неговото прилагане. 

 

§ 2. По смисъла на Закона за пътищата: 

 1. "Път" е ивицата от земната повърхност, която е специално пригодена за движение 

на превозни средства и пешеходци и отговаря на определени технически изисквания. 

 2. "Земно платно" е част от повърхността в обхвата на пътя, върху която са 

разположени: платното (платната) за движение; разделителните ивици; банкетите; 
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тротоарите; разделителните и направляващите острови; зелените площи; крайпътните 

отводнителни и предпазни окопи; откосите; бермите и другите конструктивни елементи на 

пътя. 

 3. "Пътни съоръжения" са: водостоците; мостовете; виадуктите; естакадите; 

надлезите; подлезите; тунелите; подпорните и декоративните стени; укрепителните и 

водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения. 

 4. "Пътни принадлежности" са: базите за поддържане на републиканските пътища; 

пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; 

крайпътните насаждения; аварийните площадки; крайпътните чешми и площадките за 

краткотраен отдих; енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите 

им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; 

защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на 

движението. 

 5. „Обхватът на пътя” е площта, върху която са разположени земното платно и 

ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното пространство над него на 

височина, определена от нормите за проектиране на пътищата. 

 6. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) "Ограничителна строителна линия" е линията, която 

определя площта от всяка страна на пътя, в която се въвежда разрешителен режим. 

 7. "Обслужваща зона" е земната повърхност встрани от края на обхвата на пътя, в 

която се въвежда разрешителен режим на ползване на имотите от техните собственици или 

от лицата с предоставено право на ползване. 

 8. "Обществено ползване на пътищата" е обичайното използване на пътищата за 

превоз на пътници и товари с общоприетите пътни превозни средства или за придвижване 

на пешеходци. 

 9. "Специално ползване на пътищата" е използването на пътищата за превозване на 

тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и 

в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на 

пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки 

към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт 

на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната 

експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в 

обхвата на пътя от други лица. 

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 3. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни 

товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 139 от Закона за движение 

по пътищата. 

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

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА   

Председател на Общински съвет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

№ ..... от ...................... г. за движение на тежко пътно превозно средство 

 

1. На основание Наредбата за управление на общинските пътища в община Гълъбово 

.............................се разрешава: 

2. Данни за товарното пътно превозно средство (попълват се съответните подточки според 

вида му):  

а) моторно превозно средство или влекач: вид и марка ..........................., с регистрационен 

№: ................, с широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m, собствена маса ........ 

t, маса на баласта ........ t, брой на предните оси ........ бр., брой на задните оси ........ бр.;  

б) ремарке (ремаркета): вид и марка ........................, с регистрационен №: ........ , с 

широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m, собствена маса ........ t, брой на 

предните оси ........ бр., брой на задните оси ........ бр.;  

 

в) полуремарке: вид и марка..............................., с регистрационен №:.............................., с 

широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m, собствена маса ........ t, брой на 

задните оси ........ бр.  

 

3. Данни за товара:  

 

а) вид на товара .......................................... ;  

 

б) габаритни размери: широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m;  

 

в) маса ........ t.  

 

4. Общи данни за извънгабаритното или тежкото пътно превозно средство в натоварено 

състояние (моторно превозно средство или влекач с ремарке или полуремарке и товар):  
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а) широчина .............................................. m;  

 

б) височина .............................................. m;  

 

в) дължина ............................................... m;  

 

г) обща маса ............................................. t;  

 

6. Брой на курсовете: .................... бр. .......... бр.  

  

(словом)  

 

7. Превозът да се извършва във времето от 6.00 часа до 19.00 часа през зимния сезон и от 

6.00 часа до 22.00 часа през летния сезон 

 

8. Превозът да се извърши най-късно до .......... 200 .... г.  

 

9. Превозвач ................................................  

 

Съставил разрешителното: ....................................  

 

(име и фамилия, длъжност)  

 

Кмет:  

(име и фамилия) 

 

 

Дата:...................  

 


