
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Даниела Иванова Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан 

                                                   

ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за управление на общинските пътища на 

територията на Община Чирпан и приемане на нова Наредба за управление на 

общинските пътища на територията на Община Чирпан 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   Общински съвет – Чирпан е приел Наредба за управление на общинските 

пътища на територията на Община Чирпан със свое  решение № 149 от 19.10.2004 г. 

След влизането си в сила наредбата не е изменяна. Същевременно в Закона за пътищата 

след влизането му в сила през 2000 г. са приети редица изменения, които пряко влияят 

върху текстовете от местната наредба. От това следва, че Наредбата за управление на 

общинските пътища на територията на Община Чирпан вече не е актуална спрямо 

съвременното законодателство и следва да се отмени и да приеме нова такава, 

отговаряща на Закона за пътищата и Правилника за прилагане на Закона за пътищата. 

 

1. Причини, налагащи отмяната на Наредбата за управление на общинските 

пътища на територията на Община Чирпан и приемане на нова Наредба за 

управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан 

 

Съществуващата наредба е приета през 2004 г. и не е актуализирана от 

тогава.Същевременно Закона за пътищата е претърпял над 20 изменения след 

приемането си през 2000 г.                 

 

2. Цели,които се поставят.  

 Актуализиране на нормативната база, уреждаща обществените 

отношения във връзка с управлението на общинските пътища на 

територията на Община Чирпан. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови 

средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

Очакваните резултати след отмяната на наредбата и приемането на нова са :  



 актуализиране на нормативната база, уреждаща обществените отношения 

във връзка с управлението на общинските пътища на територията на 

Община Чирпан. 

 текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на 

Общински съвет – Чирпан. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект за отмяна на Наредбата за управление на общинските 

пътища на територията на Община Чирпан и приемане на нова Наредба за управление 

на общинските пътища на територията на Община Чирпан е подзаконов нормативен 

акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено 

от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя.  

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.23 от Закона за пътищата Общински съвет – 

Чирпан приема Наредба за управление на общинските пътища на територията на 

Община Чирпан. 
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