О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т, К О З Л О Д У Й

В сила от 12.09.2017 г.
Приета с решение № 335 по протокол № 36 от 05.09.2017 г.
НАРЕДБА
За изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет за управление
на общинските пътища в община Козлодуй (Приета с реш. № 177 по прот. № 12 от
02.09.2008 г., изм. и доп. с реш. № 207 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „управлението” се добавя „стопанисването”, след думата
„поддържането” се добавя „и финансирането”, а в края на изречението се поставя запетая и
се добавя „както и управлението на безопасността на пътната инфраструктура на
общината”.
2. В ал. 2:
2.1. Добавя се нова т. 1:
„1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от
тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища”
2.2. Досегашните точки от 1 до 3 стават съответно от 2 до 4;
2.3. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „неотворени за обществено
ползване”
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думите „Изпълнителна агенция „Пътища”” се заменят с „Агенция
„Пътна инфраструктура”.
§ 3. Чл. 5 се изменя така:
„Чл. 5 (1) Осъществяваното от кмета на общината управление на пътищата, включва:
1. оперативно планиране на изграждането - проектиране и строителство, и поддържането на
пътищата;
2. осигуряване на проекти и строителство на пътища, включително възлагане на обществени
поръчки и предоставяне на концесии за тези дейности;
3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани непосредствено
с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и поддържането на пътищата;
4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на пътните
съоръжения и на принадлежностите на пътя;
5. осигуряване на общественото ползване на пътищата чрез регулиране и контрол на
автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за ползване на
пътищата;
6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната експлоатация на
пътищата и предпазването им от разрушаване;
7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик;
(2) Кметът на общината издава и отнема разрешения за специално ползване на
пътищата;
(3) Кметът на общината упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове
и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за
установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.”
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
1.1. В т. 3 думите „и аварийни ситуации” се заличават.
1.2. В т. 5 след думата „принадлежности” се добавя „с кал и други отпадъчни
материали.”
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1.3. т. 7 се изменя така:
„7. използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна
дейност под каквато и да е форма.”
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. В т. 1:
1.1.1. Добавя се нова буква „б”:
„б) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове”
1.1.2. Досегашната буква „б” става буква „в”;
1.1.3. Досегашната буква „д” става буква „г”;
1.1.4. Досегашните букви „в”, „г” и „е” се отменят.
1.2. В т. 2:
1.2.1. В буква „а” думите „и промяната на тяхното предназначение” се заменят с
„им”;
1.2.2. Буква „б” се заличава;
1.2.3. Досегашните букви „в” и „г” стават съответно „б” и „в”;
1.2.4. В буква „в” думите „гори и земи от горския фонд” се заменят с „горски
територии”.
2. В ал. 2, т. 1:
2.1. В буква „б” думите „и експлоатация” се заличават.
2.2. Създава се нова буква „в”:
„в) експлоатацията на рекламни съоръжения;”
2.3. Досегашната буква „в” става буква „г”
2.4. Създава се буква „д”:
„д) експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения
на техническата инфраструктура;”
2.5. Досегашната буква „г” става буква „е”.
§ 6. В чл. 10 думите „Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с „Агенция „Пътна
инфраструктура”.
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. Думите „от 300 до 2000 лв.” се заменят с „от 1000 до 5000 лв.”;
1.2. Букви „в” и „г”се заличават;
1.3. В ал. 3 в края се добавя „с искане за незабавно спиране на строителните работи
при условия и по ред, определени в закон”.
§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и 30” се заличават, а в края се поставя запетая и се добавя „а при
нарушение на чл. 30 в размер от 3000 до 8000 лв.”
2. Ал. 2 се изменя така: „ При повторно нарушение на чл. 29 имуществената санкция
е в размер от 2000 до 7000 лв., а при повторно нарушение на чл. 30 в размер от 4000 до
12 000 лв.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАЯ ЗАНЕВА
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