
 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

      Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г А Б Р О В О 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 
от инж. Нела Рачевиц - За Кмет на Община Габрово 

 

ОТНОСНО:  Приемане на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ 

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА  към НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОБЩИНСКИТE ПЪТИЩА – първо четене 

 

Уважаеми общински съветници, 

 Съгласно чл.19 ал.1, т.2 от Закона за пътищата задължение на кмета на Oбщината е 

управлението на  общинските пътища. Съгласно чл.23 от същия закон правомощията на 

кметовете по управлението на общинските пътища се определят с „наредба” на Общинския 

съвет. 

С решение № 267 от 19.12.2013г. Общински съвет – Габрово прие наредба за управление на 

общинските пътища. С тази наредба се определят условията и реда свързани със собствеността, 

управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища 

от общинската пътна мрежа на община Габрово. Регламентира се също така и специалното 

ползване на общинските пътища, което включва следните мероприятия: Изграждане и 

експлоатация на крайпътната инфраструктура, на рекламни съоръжения в обхват на пътя; 

Временното ползване на част от пътното платно и на земи в обхвата на пътя; Движението на 

извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.  

В цитираната наредба е уреден и редът за издаване на разрешенията за специално 

ползване на общинските пътища, като в чл. 18, ал. 5 е предвидено за съответните разрешителни 

да се събират такси определени от Общински съвет – Габрово.  

Във връзка с направеното изложение, предлагам Общински съвет гр. Габрово да вземе 

следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 23 от Закона за 

пътищата във връзка с чл. 18, ал. 5 от НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ 

ПЪТИЩА 

Р Е Ш И: 

 Приема на първо четене  ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ 

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА 

 

 Приложение: ТАРИФА За таксите, които се събират за специално ползване на 

общинските пътища. 

 

 

инж. Нела Рачевиц 

За кмет на Община Габрово 

(съгласно заповед № 572/08.04.2014 г. 

на кмета на Община Габрово) 



 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 
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                                    Т   А  Р  И  Ф  А 

За таксите, които се събират при специално ползване на общинските пътища 

 

1. За издаване на разрешение за специално ползване на общински път по чл. 30 т. 2  от 

наредбата  – 80 лв. на година 

2. За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата 

на пътя за година : 

а/ до 2 кв.м. площ - 60лв. 

б/ от 2 до 4 кв.м. площ -100лв. 

в/ над 4 кв.м. - 130лв. 

3. За издаване на разрешение за специално ползване на пътя, чрез временно ползване на 

части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя по чл. 30 т. 1 и т.3 от наредбата – 

100 лв.  

4. За издаване на разрешение за специално ползване на общински път чрез поставяне на 

преместваем обект – 50 лв. на година. 

5. За издаване на разрешение за специално ползване на общински път чрез изграждане 

на единичен обект – бензиностанция, газостанция, автосервиз, автомивка, охраняем 

паркинг, търговски обект – 80 лв. на година 

6. За издаване на разрешение за специално ползване на общински път чрез изграждане 

на комплекс от два обекта по т. 6 – 140 лв. на година 

7. За издаване на разрешително за движение на тежки и/или извънгабаритни пътни 

превозни средства - 50лв. 

 

 


