
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ  

НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

мастната администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и 

във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на 

община Костенец в регламентирания 30 - дневен срок, считано от 

09.03.2020г., за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, 

предложения за изменение, допълнение, и възражения по Проект на 

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община 

Костенец, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на 

Общински съвет – Костенец или Общинска администрация – Костенец, 

или по електронната поща на e-mail: 

obs_kostenetz@abv.bg,kostenetz_adm@kostenetz.com. 

 

  В съответствие с разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове към проект на Наредба за управление на общинските 

пътища на територията на община Костенец прилагаме, както следва: 

 

МОТИВИ: 

 

1. Причините, които налагат разработване на Проект на нова Наредба 

за управление на общинските пътища на територията на община Костенец 

са: 

Проектът за новата наредба е разработен на основание чл. 23 от Закона 

за пътищата. Новата Наредба за управление на общинските пътища на 

територията на Община Костенец ще бъде основен подзаконов нормативен 

акт, с който се регламентират условията и реда за управлението, 

ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на 

пътища от общинската пътна мрежа.  

Необходимостта от изготвянето на Проект на нова Наредба за 

управление на общинските пътища на територията на община Костенец, 

произтича от обстоятелството, че с решение № 627/09.05.2019 г., 

постановено от Административен съд София-област, старата такава  е 

отменена изцяло.  

С безспорност се характеризира фактът, че Наредбата за управление на 

общинските пътища на територията на Община Костенец  следва да 

отговаря на всички законови изисквания и да е съобразена с действащите 

законови норми. С цел правилното прилагане на законите, подзаконовите 

нормативни актове следва да кореспондират с тях по правилен и 

неподлежащ на различно тълкуване начин. С приемането на Наредба за 

управление на общинската пътна мрежа в Община Костенец, изградената 
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пътна мрежа на територията на общината, ще се развива съобразно 

транспортните и социалните потребности на обществото, 

инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните 

актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда 

и безопасността на движението.  

 

2. Цели, които се поставят: 

Основните цели са свързани с: 

 Използване на наредба, разработени и приети съгласно изискванията 

на Закона за нормативните актове, Закона за пътищата и Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

 Ефективно прилагане на разпоредбите в наредбата.  

 Подобряване на управлението на безопасността на движението. 

 По-добро управление и контрол върху дейностите, засягащи 

общинските пътища. 

 Осигуряване на устойчив модел на взаимодействие между 

институциите, които пряко отговарят за състоянието на пътищата на 

територията на общината. 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Проект на 

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община 

Костенец: 

Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на 

общински пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от 

бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от 

международни финансови институции и чрез проекти за  съответната  

година. 

Средствата за финансиране на дейностите се осигуряват от 

държавния бюджет и бюджета на общината. 

Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се 

представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от 

Общинския съвет. 

 

4. Очаквани резултати: 

Очакваните ефекти от реализиране на Наредба за управление на 

общинските пътища на територията на община Костенец са: 

 Спазване на нормативните изисквания. 

 Подобряване движението на пътнико-потока и осигуряване на 

безопасност на движението. 

 Направа на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с 

пътни знаци, съгласно изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001г. за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба № 2 от 17.01.2001г. за 

сигнализация на пътищата с пътна маркировка.  



 Цялостно подобряване на техническата инфраструктура – общински 

пътища и улици в населените места. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният Проект на Наредба за управление на общинските 

пътища на територията на община Костенец е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 

Проектът на Наредба за управление на общинските пътища на територията 

на община Костенец, заедно с мотивите и предварителната оценка на 

въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове, е публикуван на 

официалната интернет страница на Община Костенец на 09.03.2020г., като 

по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се 

запознаят с него  и да дадат предложения и становища. 


