
 

Наредба за управление, ползване, опазване и поддържане на селскостопанските пътища приета с Решение № ……../…..2015. г. от Протокол 

№…./…….2015 г. на Общински съвет Алфатар 

1/4 

ПРОЕКТ! 
 

НАРЕДБА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за придобиване в собственост, 

управлението, ползването, поддържането, опазването и финансирането на селскостопанските 

пътища-общинска собственост в землището на община Алфатар. 
 

Чл.2. Настоящата наредба определя правомощията на Общински съвет Алфатар и на 

кмета на община Алфатар, свързани с осъществяването на дейността и целите по наредбата. 
 

Чл.3. Селскостопанските пътища на територията на общината служат предимно за 

превоз на селскостопанска продукция. 
 

Чл.4.(1) Селскостопанските пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват 

транспортни връзки от местно значение и свързаността с общинските и републиканските пътища. 
 

(2) Списъците на селскостопанските пътища и промените в тях се утвърждават с 

решение на Общински съвет, по предложение на кмета на общината  

ГЛАВА ВТОРА                                                                                                             

СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА 
 

РАЗДЕЛ І 

СОБСТВЕНОСТ 
 

Чл.6.(1) Селскостопанските пътища на територията на общината, които осигуряват 

маршрути от общински интерес, са общинска собственост. 
 

(2) Селскостопанските пътища са публична общинска собственост. 

(3) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните 

условия: 

1. свързват масиви помежду им и/или ги свързват с общински или републикански път, 

и/или с населено място; 

2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, свързани с 

републиканските пътища; 

3. осигуряват транспортни връзки с местности, културно-исторически паметници и други 

обекти от местно значение. 
 

Чл.7. Дължината на селскостопанските общински пътища се променя в следните случаи: 

1. при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища; 

2. при промяна на характера на съответния маршрут, която води и до промяна на 

функциите на пътя; 

3. при изграждане на нови селскостопански общински пътища. 
 

Чл.8. (1) Собствеността на селскостопанските общински пътища се променя при 

промяна на функциите и значението на пътя, определена с решение на общинския съвет, по 

предложение на кмета на общината. 
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(2) За промяната на собствеността на селскостопанските общински пътища се изготвя 

преписка, която съдържа: 

1. обяснителна записка с мотиви и обосновка за необходимостта от промяната на 

собствеността на пътя; 

2. съгласуватeлни писма и писмено съгласие на заинтересованите страни; 

3. проект на доклад на кмета на общината. 
  
Чл.9.(1) При промяна предназначението на селскостопанските общински пътища, редът 

за ползването им се урежда чрез договори, при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗОС, 

ППЗОС, ЗОСИ, ППЗОСИ. 
 

(2) В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината. 
 

(3) В договорите по ал.1 се определят условията и срокът за ползване на 

селскостопанските общински пътища, размерът на наема или на правото на ползване и 

дължимото обезщетение, ако такова е предвидено. 
 

(4) Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от една година. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА 
 

Чл.10. Селскостопанските общински пътища са отворени за обществено ползване при 

спазване на правилата, установени със Закона за общинската собственост и Закона за опазване на 

селскостопанското имущество (ЗОСИ), по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
 

Чл.11. Селскостопанските общински пътища се управляват от кмета на общината. 
 

Чл.12. Кметът на общината: 

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

управлението на селскостопанските общински пътища; 

2. осигурява общественото ползване на селскостопанските общински пътища чрез 

регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване; 

3. съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица 

от общинската администрация, кметове и кметски наместници на населени места в общината да 

съставят актове за установяване на нарушенията; 

4. издава наказателни постановления. 
 

(2) В обхвата на селскостопанските общински пътища се забранява: 

1. поставянето и складирането на материали, които са резултат от стопанска дейност в 

съседни имоти; 

2. превоз на товари, които разрушават пътищата; 

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

 

Чл. 13. (1) Контролът на дейностите по управлението на селскостопанските общински 

пътища се осъществява от кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници. 
 

(2) Контролът по изпълнение на настоящата наредба се възлага на кмета на общината. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА 
 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.14. (1) Общинската администрация ежегодно планира и организира дейностите по 

опазването и поддържането на селскостопанските общински пътища. 
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(2) Общината поддържа селскостопанските общински пътища съобразно транспортното 

им значение. 
 

РАЗДЕЛ ІІ  

ПЛАНИРАНЕ ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЪТИЩАТА 
 

Чл.15. (1) За селскостопанските общински пътища се създава и поддържа 

информационна база, която съдържа списък на пътищата и дължината им. 

(2) След определянето на приоритетите и ползване на критериите от ал.1 се изготвя 

поименен списък на пътищата за включване в годишната инвестиционна програма на общината. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ  

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕТО, ПОЛЗВАНЕТО, 

ИЗГРАЖДАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 
 

Чл.16.(1) Поддържането на селскостопанските общински пътища се финансира със 

средства от бюджета на общината. 
 

(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят с бюджета на 

общината за съответната година. 
 

Чл.17. Предложенията за годишното финансиране на селскостопанските общински 

пътища и обосновката към него се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение 

от общинския съвет. 
 

Чл. 18 Финансирането на дейностите по управлението, ползването, изграждането, 

поддържането, опазването на селскостопанските общински пътищата се извършва за сметка на 

събраните приходи по реда на чл. 19 от настоящата наредба и от общинския бюджет. 
 

Чл.19.(1) Приходите в общински бюджет се набират от: 

1. Такси за услуги, извършвани от общинската администрация за издаване и съгласуване 

на разрешителни, предвидени в Закона за опазване на земеделските земи и в правилника за 

неговото прилагане; 

2. Суми, дължими по договори за наем на селскостопански общински пътища; 

3. Глоби, имуществени санкции и депозити срещу евентуален отказ от почистване на 

наетите селскостопански общински пътища;  

4. Дарения; 

5. Други приходи, определени със закон и с други нормативни актове и решение на 

общински съвет. 
 

(2) Приходите по ал.1 се разходват за: 

1. Финансиране на годишната инвестиционна програма на общината за 

селскостопанските общински пътища; 

2. Мероприятия, свързани с охрана и опазването на селскостопанските общински 

пътища; 

3. Мероприятия, свързани с поддържането на селскостопанските общински пътища;  

4. Закупуване на техника и инвентар за поддържане на селскостопанските общински 

пътищата; 

5. Изграждане и поддържане на единна информационна система - регистър на 

селскостопанските общински пътища; 

6. Разработване на нормативна уредба - правилници, наредби, инструкции, методики, 

указания и други; 

7. Разходи по сключване на договори. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
 

РАЗДЕЛ І  

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.20. (1) За нарушение на тази наредба се налагат следните наказания: 
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 а) предупреждение; 

 б) глоба за физическите лица; 

 в) имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци. 
 

Чл.21. (1) Наказват се с глоба от 50 до 100 лв. физически лица, които извършват или 

разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на селскостопанските общински 

пътища: 

1. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда; 

2. поставянето и складирането на материали, които са резултат от стопанска дейност в 

съседни имоти. 

(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 100 до 250 лв. 
 

Чл.22. В случаите, когато нарушенията са извършени от юридически лица, се налага 

имуществена санкция от 150 до 1500 лв., а при повторно нарушение от 250 до 2500 лв. 
 

Чл.23.(1) 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. 

(3) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща до 

окръжна прокуратура. 
 

Чл.24.(1) За нарушение по чл.21, освен наложените санкции, нарушителят се задължава 

да отстрани последиците от вредните вещества и/или материали от общинския селскостопански 

път  в срок, определен в наказателното постановление. 

(2) При неизпълнение на изискванията на ал.1, последиците се отстраняват от общината 

за сметка на нарушителя, като стойността на извършените работи се събира въз основа на 

изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 237, буква ,,з” от Гражданско процесуален кодекс. 
 

РАЗДЕЛ ІІ  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1.Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация с Решение № …/…2015. г. по Протокол №……/…2015 

г. на Общински съвет Алфатар.  

§ 2.Органът, приел тази наредба може да я изменя или допълва при промяна на 

действащото законодателство и с оглед защита интересите на Общината. 

§ 3. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен 

акт от по – висок ранг.  

§ 4. Указания по прилагането на наредбата, както и контролът по нейното изпълнение се 

възлага на кмета на Община Алфатар.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

По смисъла на наредбата: 

§ 1. „Повторно нарушение” е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането 

в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото 

по вид нарушение.  

§ 2. „Системно нарушение“ е нарушението, извършено повече от два пъти в 

едногодишен срок от влизане в сила на първото наказателно постановление, с което лицето е 

било наказано за същото по вид нарушение.  


