
 
 

 

 
 

 

 

МОТИВИ 
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ, ОПАЗВАНЕ 

И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 
1. Причините и мотиви за приемане на настоящата наредбата са следните: 

Мотивите да бъде приета Наредба за управление, ползване, опазване и 

поддържане на селскостопанските пътища на територията на община Алфатар са: 

да бъде определен редът, начинът за ползване, стопанисване и опазване на 

селскостопанските пътища - общинска собственост във връзка с 

нерегламентирано им ползване, разораване и разрушаване при движение по тях. 

Основната причина да бъде изработен настоящият проект за Наредба е 

следната: 

- Голяма част от селскостопанските пътища между масивите са разорани и се 

ползват от физически и юридически лица като обработваема земя без 

правно основание, без да се заплаща наем за това; 

- Селскостопанските пътища са за общо ползване и са в лошо състояние, не 

отговарят на предназначението си;  

- Необходимо е регламентиране ползването на пътищата според тяхното 

предназначение и функционалност. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата: 

 С приемането на настоящата наредба се преследват следните цели: 

- регламентиране на реда, начина за ползване, стопанисване и опазване 

на селскостопанските пътища; 

- спазване на правилата, установени със Закона за общинската 

собственост/ЗОС/, Закона за опазване на селскостопанското 

имущество/ЗОСИ/ и на реда, определен в Закона за опазване на 

земеделската земя/ЗОЗЗ/ и Закона за опазване на околната среда/ЗООС/.  

 

3. Очаквани резултати от приемане на наредбата: 

 Създаване на предпоставки за ефективно използване на пътищата; 

 Подобряване на тяхното функционално използване; 

 Постигане на добро технико-експлоатационно състояние на пътищата на 

територията на общината, отговарящо на предназначението им; 

 Акумулиране на финансов ресурс, необходим за поддържането и опазването 

им; 

 Нормативна уредба съобразена с българското и европейското 

законодателство. 
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4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

За прилагането на настоящата наредба не са необходими финансови 

средства. 

5. Анализ за съответствие 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 в наредбата. 

 

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове/ЗНА/, проектът на 

наредбата, заедно с мотивите към него са публикувани на интернет страницата на 

Община Алфатар www.alfatar.egov.bg  на 16.07.2015 година:  

 

 На заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и 

становища по предложения проект на Наредба за управление, ползване, опазване 

и поддържане на селскостопанските пътища на територията на община Алфатар. 

  

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Алфатар, 

както и на e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg , в срок от 17.07.2015г. до 30.07.2015г. 

включително. 

 

 

 

 

ВНАСЯ: 

 

ЙОРДАНКА УЗУНСКА 

КМЕТ НАОБЩИНА АЛФАТАР 
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