
                                                                                                                                    ПРОЕКТ: 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 

 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  

КАВАРНА 

приета с решение № 472 по  протокол № 19 от 27.11.2008 г., изм. с Решение 

№294 от 3.07.2017 г. на Административен съд – Добрич, в сила от 

26.07.2017 г. 

 

 

 

 

§ 1.  Глава II „Собственост и ползване на пътищата”  Раздел I: „ Собственост ”  

 

1.В чл. 8 и чл.11 се правят следните изменения : 

 

2. В чл.8, т.1 наименованието „Национална агенция “Пътна инфраструктура””се заменя 

с „Агенция „Пътна инфраструктура” към министъра на регионалното развитие и 

благоустройството”; 

 

3. В чл.11, ал.2, т.1 и т.2 наименованието „Национална агенция “Пътна 

инфраструктура”се заменя с „Агенция „Пътна инфраструктура” към министъра на 

регионалното развитие и благоустройството”: 

 

§ 2.  Глава V „Изграждане, ремонт и подържане на пътищата”  Раздел I:  „ Общи 

положения” 

 

1. В чл. 41 и чл.42 се правят следните изменения 

 

2. В чл. 41: наименованието „Национална агенция “Пътна инфраструктура”се заменя с 

„Агенция „Пътна инфраструктура”; 

 

 

3. В чл.42, ал.2 наименованието  „Наредба №16 от 23.07.2001 година на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройство” се заменя с „Наредба №3 от 16.08.2010 г. 

за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни 

и монтажни работи по пътищата и улиците” на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройство”; 

 

§ 3. Глава V „Изграждане, ремонт и подържане на пътищата”  Раздел II:  „ Съгласуване 

на проекти” се отменя изцяло /отменят се текстовете на чл.44 и чл.45 съгласно отменен 

чл.63а от Закона за пътищата/ 

 

 

 

                                                          М   О  Т  И  В  И  

                                                                  към 



 

Проект на  Наредба за изменение  на Наредба за управление на общинските пътища на   

                                     територията на община Каварна.  

 

Мотиви към проекта: 

 

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Каварна  е 

приета с Решение № 472 по Протокол № 19 от 27.11.2008 г. на Общински съвет 

Каварна, същата е изменена с Решение №294 от 3.07.2017 г. на Административен съд – 

Добрич, в сила от 26.07.2017 г., но въпреки това е налице необходимост от  повторно 

изменение съответствие с разпоредбите на Закона за пътищата. 

Целите, които се поставят:  

С предлаганите промени се цели текстовете на наредбата  да се актуализират  във 

връзка с измененията на чл.21, ал.1 от Закона за пътищата .Да се актуализира текст във 

връзка с приетата  Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност 

на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Както и да 

се отменят текстове предвид отменения текст на чл.36а от Закона за пътищата. 

 

Очаквани резултати от прилагането: :  

Очакванията от настоящите изменения на Наредба за изменение на Наредба за 

управление на общинските пътища на територията на община Каварна, приета от 

Общински съвет Каварна, са за голяма прецизност по отношение на прилагането на  

отделните тестове. 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагането на наредбата  не се изисква допълнителен финансов ресурси заложени в 

бюджета. 

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз  

Наредба за изменение на Наредба за управление на общинските пътища на територията 

на община Каварна е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско 

законодателство относимо към уредбата на тези обществени отношения. 
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