ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ВЪРБИЦА
гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/ 21-10

СЪОБЩЕНИЕ
Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от
ЗМСМА съобщава, че e образувано АД №82/2017 г. по описа на АС - Шумен,
срещу чл.29 , ал.1 и ал. 2, чл.30, ал.1, ал.2 и чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за
управление на общинските пътища на територията на община Върбица, приета с
решение №6-1 по Протокол №3/2010 г. на заседание на Общински съвет.
На свое заседание Общински съвет - Върбица, с Решение №2 от Протокол №4 от
19.04.2017 г., е отменил чл. 29, ал.1, т.9, чл. 30, ал.1, т.5, букви ”в” и „г”, изменил
чл. 29, ал.1 и ал.2, чл.30, ал.1, ал.2, чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на
общинските пътища на територията на община Върбица.

„ РЕШЕНИЕ:№2
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.52, 53 и 54 от ЗП се изменя и променя Наредбата за
управление на общинските пътища на територията на община Върбица, както следва:
1. Отменя се т.9, в чл.29, ал. 1.
2. Отменя се буква „в" и буква "г" на чл. 30, ал. 1, т.5.
3. Изменя се чл.29, ал. 1 и ал. 2, както следва:
„Чл. 29. (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или
разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:
1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без
разрешение на администрацията, която управлява пътя;
2. паша на добитък и опожаряване на растителността;
3. движение с непочистени от кал машини;
4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
разпиляване;
6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на
пътя;
7. влачене на дървета и други предмети;
8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
(2)При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв."
3. Изменя се ал. 1 и ал. 2 от чл. 30, както следва:
„Чл. 30.(1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление,
физическите лица, нарушили разпоредбите за забрана за строителство в ограничителните зони и
извършване на действия, извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на
водоотводните съоръжения или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:
1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежностите на пътя;
2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;

3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;
4. извършване в обхвата на пътя на:
а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, илй" използване на пътищата
извън тяхното предназначение;
б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;
5. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на
администрацията, управляваща пътя, на:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на урбанизираните
територии и в населените места без регулационни планове;
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни,
електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи,
напоителни и други канали, поставяне на нови ЖБ и ЖР ел. стълбове;
6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на помалко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв."
4. Изменя се ал. 1 и ал. 2 от чл. 31, както следва:
„Чл. 31.(1) В случаите на нарушения по чл. 29 на юридическите лица и на едноличните
търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 30
- в размер от 3000 до 8000 лв.
(2) При повторно нарушение по чл. 29 имуществената санкция е в размер от 2000 до
7000 лв., а по чл. 30 - в размер от 4000 до 12 000 лв."
След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с наредбата във вида
и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на
производството.”

Кадир Хасан /П/
Председател на ОбС Върбица

