Изх. № ........................... от ...... ...... 2016г.
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев - кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СЛИВЕН /приета с Решение № 464 от 17.03.2009
г. изменена с Решение № 510 на Общински съвет Сливен от 23.04.2009год./
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 19 от Закона за пътищата, задължение на кмета на Общината е
управлението на общинските пътища. Съгласно чл. 23 от същия закон правомощията на
кметовете по управление на общинските пътища се определят с „Наредба” на Общинския
съвет.
С приетата Наредба за управление на общинските пътища в Община Сливен с
Решение № 464 от 17.03.2009 г. изменена с Решение № 510 на Общински съвет Сливен от
23.04.2009год. се определят условията и реда свързани със собствеността, управлението,
ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата от
общинската пътна мрежа на Община Сливен. Регламентира се също така и специалното
ползване, което включва описаните в Наредбата мероприятия.
Таксите се въвеждат на основание чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за пътищата, според
който „Общината издава разрешение за специално ползване на пътищата и събира такси
за това. Размерът на таксите е определен в зависимост от вида специално ползване на пътя
съобразно действащите тарифи, по-ниски от тарифите на Агенция пътна инфраструктура
и съотносими с тарифите на други сходни общини, поради което не се изготвя
допълнителна финансова обосновка относно формирането им.
Изменението и допълнението на Наредба за управление на общинските пътища в
Община Сливен се налага с оглед постигането на следните резултати:

В цитираната Наредба е уреден и редът за издаване на разрешенията за
специално ползване на общинските пътища, като в чл.11 е предвидено за съответните
разрешителни да се заплащат такси.

За прилагане на тарифата на таксите, които се събират при специално
ползване на общински пътища не са необходими финансови средства.

С приемането на предложението за въвеждане на тарифа на таксите, които
се събират при специално ползване на общински пътища ще има финансови постъпления
в Община Сливен
Доколкото внесеното предложение за изменение и допълнение на Наредбата е
подзаконов нормативен акт, същото е в съответствие с Европейската харта за местно
самоуправление и правото на Европейския съюз, уреждащо тази материя.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.18, ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за пътищата
предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Наредба за управление на общинските пътища в Община
Сливен както следва:
§1. В ал.1 на чл.11 след израза „кмета на общината” се добавя израза
/Приложение1/
1

§2. В ал.3 на чл.11 след израза”такси” се добавя израза „съгласно Приложение 2
„Тарифа на таксите, които се събират при специално ползване на общински пътища.”
§3. Приема Приложение № 1 към Чл.11, ал.1 и Приложение №2 към Чл.11, ал.3 на
Наредба за управление на общинските пътища в община Сливен.

КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

2

Приложение № 1
Към чл.11, ал.1

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. ”Цар Освободител” 1
тел.: 044/61 11 00; факс: 044/66 30 54
www.sliven.bg; e-mail: kmet@sliven.bg

Образец
РАЗРЕШЕНИЕ
за
специално ползване чрез изграждане на
....................................................................................................
№ ................... от ............ ............ г.
На основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26 ал.3 от Закона за пътищата и чл...... от
Наредбата за специално ползване на пътищата и следните документи:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
Р А З Р Е Ш А В А М:
На ..........................................................................................................................................
Код БУЛСТАТ- серия.......№ .................. с адрес на управление
.............................област, община..............................................................................................
Гр. /с/ ............................., бул/ул/кв./.........................................................................................
Представлявано от ....................................................................................................................
/три имена и длъжност/
ЕГН: ................................л.к..........................тел.......................................................................
да извърши в обхвата /обслужващата зона/ на път №...................км........от ляво /дясно
при следните условия:
1...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2 .Заинтересованото лице да изгради за собствена сметка съгласно съгласувания
проект на път №. ............ляво/ дясно
3. Заинтересованото лице да отстрани за своя сметка всички причинени повреди и
нанесени щети по пътя в срок до ........................... в съответствие с чл 57 ал.1 от Закона
за пътищата.
4. При отказ на заинтересованото лице да отстрани в определения от администрацията
срок те се отстраняват за негова сметка по реда на чл. 57 ал.2 от Закона за пътищата.
5. Платена такса …………..….. лева с приходна квитанция № …….…… от ………. г.
6. Разрешението се издава по повод на молба с вх. № ……………. от ………. г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: ……………..………….
(име, подпис и печат)
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Приложение №2
Към чл.11, ал.3
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ
НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
І. За издаване на разрешения за специално ползване чрез изграждане, се
събират следните такси:
Видове крайпътни
№
обслужващи обекти и
услуги
1. Преместваем обект
2 Единичен обект

3

Комплекс от два обекта

4

Комплекс от три и повече
обекта

Брой
услуги
1
1

2

Вид услуга:

Лева

кафе закуски, търговия
50
бензиностанция,
газостанция, 80
автосервиз, автомивка, охраняем
паркинг, хранене, търговия
бензиностанция,
газостанция, 120
автосервиз,
автомивка,
паркинг
охраняем, хранене търговия, спане с
хранене
бензиностанция,
газостанция, 150
автосервиз,
автомивка,
паркинг
охраняем, хранене търговия, спане с
хранене

ІІ. За съгласуване на проекти и издаване на разрешение за специално ползване
на пътя чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация извън регулационните граници, се
събира еднократна такса, както следва:
№
Специално ползване чрез:
1. Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата
на пътя
2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
3. Пресичане на път с прокопаване
4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж
5. Реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения

Цена:
500 лв./км
100 лв./бр.
500 лв.
50 лв.
150 лв./км

При повторно внасяне за съгласуване след отстраняване на несъответствия –
таксата се намалява с 50 %.
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