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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 

    
 
 
                 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 
                     От Галя Георгиева – Кмет на Община Елин Пелин 

 
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

управление на общинските пътища, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 339 по 

Протокол № 17 от заседание, проведено на 30.09.2008г. 

 

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

В процеса по прилагане на Наредбата за общинските пътища на територията на 

Община Елин Пелин възникна необходимост от прецезиране и редакция на отделни 

текстове от същата, свързани главно със специалното ползване на общинските пътища, с 

оглед настъпили промени в нормативната уредба, както и внасяне на по-голяма яснота 

без да се променя тяхната същност. 

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за 

пътищата предлагам Общински съвет – Елин Пелин да вземе следното решение:  

 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските 

пътища приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 339 по Протокол № 17 от заседание, 

проведено на 30.09.2008г., както следва:  

§1. Чл. 5 се изменя така:   

„Чл.5.(1) Ограничителната ивица от двете страни на общинските пътища е с 

ширина, съгласно чл.5 ал.4 и ал.5 от Закона за пътищата.  

(2) Ограничителната строителна линия при общинските пътища, измерена 

хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя, е 10м. от края на платното за 

движение или на лентата за аварийно спиране. 

(3) Пътните съоръжения и пътните принадлежности се разполагат в обхвата на 

пътя, с изключение на:  
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1.базите за поддържане на общинските пътища; 

2.електрозахранващите и осветителните съоръжения, заедно с прилежащите им 

терени; 

3.снегозащитните съоръжения, които могат да се разполагат извън него“ 

§2. Чл.18, ал.5 се изменя така:   

„(5) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси и 

депозити за възстановяване на пътищата в зависимост от специалното ползване във 

връзка с чл.18 ал.4 от ЗП , определени от Общинския съвет“ 

§3. Чл.21, ал.4 се изменя така:   

„(4) Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за срок от една 

година“. 

§4. Чл.22, т.2 се изменя така:   

„2. копие от документите  за платена такса и внесен депозит за издаване на 

разрешението“ 

§5. Чл.24, ал.2 се изменя така:   

„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага: 

1. удостоверение за актуално състояние за регистрацията; 

2. копие от документа  за платена такса за издаване на разрешението; 

3. копие от одобрения инвестиционен проект за обекта, заверен за екзекутив“ 

§6. Чл.27, т.2 се изменя така:   

„2. копие от документите  за платена такса и внесен депозит за издаване на 

разрешението“ 

§7. Чл.29, ал.2 се изменя така:   

„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага: 

1. удостоверение за актуално състояние за регистрацията; 

2. копие от документа  за платена такса за издаване на разрешението; 

3. копие от одобрения проект за съоръжението, заверен за екзекутив“ 

§8. Чл.33, т.2 се изменя така:   

„2. копие от документите  за платена такса и внесен депозит за издаване на 

разрешението; 

§9. Чл.37, т.3 се изменя така:   

„3. копие от документите  за платена такса и внесен депозит за издаване на 

разрешението“ 

 

 
Изг. Д. Димитрова – мл. юрисконсулт 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 

/Галя Георгиева/    
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