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 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30 дневен срок 
от настоящото публикуване на проекта на всички заинтересовани страни се 
предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по 
изготвения проект, в срок до 12.00 часа на 28.08.2017 г. в деловодството на 
общинската администрация. 

 
МОТИВИ 

 
за приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на 
Община Годеч и отмяна  на настоящата Наредба от 01 февруари 2005 г. за пътищата, 
приета с Решение №2 по Протокол №1 от 27.01.2005 г. 
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината 
www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да 
направят своите предложения и становища по проекта за приемане на нова Наредба за 
управление на общинските пътища на територията на Община Годеч. 
 
1.Причини, които налагат приемането. 
 Съгласно чл.23 от Закона за пътищата, правомощията на кметовете по управлението на 
общинските пътища се определят с наредба на общински съвет. Сега действащата 
наредба не е съобразена с промените на нормативни актове, които са настъпили след 
2005 г., а именно: Закона за пътищата, Правилникът за прилагане на закона за 
пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 
179/04.07.2001г., изм. и доп. ДВ, бр. 90 от 15.11.16.  
Съществуващите редица несъответствия с нормативни актове от по-висока степен са 
основание да се приеме нова наредба, която има за цел да отговори в пълен обем на 
възникналите през това време промени и изисквания.                                                                                                                                 
 
2. Целите, които се поставят: привеждане в съответствие с нормативната уредба.  
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба:  
не са необходими допълнителни финансови средства.   
 
4. Очаквани резултати от прилагането: подобряване на обществените отношения, 
свързани с управлението, ползването, стопанисването, изграждането и финансирането 
на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Годеч 
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  
Предлагания проект на нова Наредба за  управление на общинските пътища на 
територията на Община Годеч е подзаконов нормативен акт, поради което 
съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 
Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската 
общност, свързани с тази материя.  
 
 
Дата на публикуване: 28.07.2017 г. 


