ОБЩИНА ЕЛЕНА

НАРЕДБА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Приета с Решение № 107 / 30.08.2018 г., Протокол № 10 от 30.08.2018 г.
на Общински съвет - Елена

2018 година

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в
собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта и поддържането на
пътища от общинската пътна мрежа на Община Елена.
Чл. 2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и
служат основно за превоз на пътници и товари.
(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на
обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните
актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и
безопасността на движението.
(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища, частните пътища или с
улиците в населените места.
Чл. 3. Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и
частните пътища.
Чл. 4. (1) Общинските са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни
връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.
ГЛАВА ВТОРА
СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
Раздел I
Собственост
Чл. 5. Общинска собственост са местните пътища на територията на Община Елена,
които осигуряват маршрути от общински интерес.
Чл. 6. Маршрути от общински интерес са тези по чл. 3, ал. 2 от ППЗП.
Чл. 8. Собствеността на Община Елена се разпростира върху всички основни елементи
на пътищата - обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху
всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е
възстановено първоначалното предназначение на земята.
Чл. 9 Общинските пътища са публична общинска собственост.
Чл. 10. Промяната в собствеността на общински пътища става по реда на чл. 14, ал. 3 от
Закона за пътищата.
Раздел II
Обществено ползване на пътищата. Концесии.
Чл. 11. (1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на
правилата, установени със Закона за пътищата, Закона за общинската собственост и
Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове към тях.
(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се
налага от обществени интереси, по инициатива на съответния общински съвет и със
съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията. В договора
задължително се включват клаузи, определящи вида и размера на дължимото
обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.
Чл. 12. (1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да
се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни
работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на
настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при
провеждане на масови спортни мероприятия.
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(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал. 1 по искане на трети
лица се издават от Кмета на Община Елена след съгласуване със сектор „Пътна
полиция“ при ОД на МВР-В. Търново.
(3) Когато с разрешенията по ал. 2 се въвеждат забрани за обществено ползване за
повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.
Чл. 13. (1) Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще
бъдат изградени със средства на концесионера, се възлага при условията и по реда на
Закона за концесиите.
(2) Концесията може да се възложи за изграждане, експлоатация или/и поддържане на
конкретен общински път или на отделни негови участъци.
(3) Концесионната територия обхваща обектите по ал. 2 и съответстващите им площи
от основните елементи на пътя - обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности.
ГЛАВА ТРЕТА
СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
Раздел I
Общи положения
Чл. 14. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на
заинтересованите лица при условията и по реда на чл. 26 от Закона за пътищата и тази
Наредба.
(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от Кмета на
Община Елена по образец.
(3) При промяна на заинтересованото лице, разрешението за специално ползване се
преиздава.
(4) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени в
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елена.
Чл. 15. (1) Кметът на Община Елена отказва издаване на разрешение за специално
ползване на пътя, когато:
1. не са налице условията по чл. 26, ал. 7 от Закона за пътищата;
2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или
прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и
характеристиките на пътя;
4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен
план.
(2) Отказите по ал. 1 се мотивират писмено.
Чл. 16. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване
на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на
пътищата, както и неплащане на съответните такси.
(2) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка
всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват
разходите, направени от Община Елена за това.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от една година.
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Раздел II
Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя
Чл. 17. (1) Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя става
по реда на Глава III от Наредбата за специално ползване на пътищата.
(2) Таксата за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение е
дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване чрез
експлоатация на рекламно съоръжение.
(3) За всяко намерение за изграждане на рекламно съоръжение Общинският експертен
съвет по устройство на територията или Постоянната комисия по безопасност на
движение при Община Елена разглежда приложените документи и прави преценка за
наличие на условията по чл. 15 от Наредбата за специално ползване на пътищата дават
становище по допустимостта.
(4) Разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение се
връчва на заинтересованото лице след заплащане на дължимата такса.
Раздел III
Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на
пътя
Чл. 18. Разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на
подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на
разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на
територията.
Чл. 19. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт
на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя се изисква при:
1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи
съоръжения
Чл. 20. (1) Към искането за издаване на разрешение по чл. 19 заинтересованото лице
прилага:
1. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
2. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен
проект за съответния вид специално ползване на пътя;
3. документ за собственост, за нуждите на който се изгражда съоръжението.
(2) В процедурата по издаване на разрешение за специално ползване на пътищата
Община Елена не може да изисква от заинтересованите лица представяне на издадени
от нея документи.
Чл. 21. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и
ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя се издава, при условие че съоръженията са проектирани
така, че по време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите
на пътя и да не застрашават безопасността на движението.
(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на
съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя се връчва на заинтересованото лице след заплащане на дължимата
такса.
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(3) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на
подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде
поискано и разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части
от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
(4) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява
съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на
техническата служба на Община Елена се заплаща съответната такса за временното
ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект
(схема) за временна организация на движението при извършване на ремонт.
Раздел V
Временно ползване на части от пътното платно
Чл. 22. Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части
от пътното платно се издават по образец и се изискват при:
1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия,
при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и
отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението
им;
2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения
на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при
изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на
рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и
съоръжения;
3. извършване на други неупоменати дейности в чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за
пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или
въвеждане на други ограничения за движението.
Чл. 23. Към искането заинтересованото лице прилага:
1. проект или схема за временна организация на движението;
2. копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от
Закона за устройство на територията;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл. 24. (1) Общинските пътища на Община Елена се управляват от Кмета на общината,
а частните пътища - от собствениците им.
(2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Агенция "Пътна
инфраструктура" проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републикански
пътища.
Чл. 25. Кметът на Община Елена:
1. контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и
управлението на общинската пътна мрежа.
2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото
изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.
3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на
пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.
4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и
контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.
5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата.
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6. упълномощава длъжностни лица в администрацията на общината и кметове на
населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на
нарушенията по тази наредба., като издава наказателни постановления.
Чл. 26. (1) В зоната от края на асфалта до ограничителната строителна линия се
забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на
съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на
пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.
(2) В обхвата на пътя се забранява:
1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат
поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или
са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с
шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;
4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното
платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни
материали;
6. влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;
7. пашата на добитък.
Чл. 27. (1) За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без
разрешение се забранява:
1. в обхвата на пътя:
а) засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и храсти;
б) косенето на трева и брането на плодове;
в) поставянето на пътни знаци от неоторизирани лица;
г) поставянето на възпоменателни плочи и знаци;
д) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията им;
е) добиването на кариерни и други материали;
ж) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и
гори и земи от горския фонд.
(2) За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;
б) изграждането на рекламни съоръжения;
в) експлоатацията на рекламни съоръжения;
г) изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни
линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
д) експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на
техническата инфраструктура;
е) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя;
ж) изграждането на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за
оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях;
з) експлоатацията на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за
оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях.
(3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата
инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно
произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за
това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността.
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ГЛАВА ПЕТА
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 28. Общинската администрация на Община Елена планира ежегодно дейностите по
изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.
Чл. 29. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им
значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.
Чл. 30. Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините осъществяват съвместно по
взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на
републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по
реда, определени с Закона за пътищата и правилника за неговото прилагане.
Чл. 31. Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общинските
пътища се осъществява от общината.
Чл. 32. Проектирането, строителството, ремонтът и поддържането на пътищата се
извършват при спазване на техническите норми и правила, определени с наредби на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Раздел II
Зимно поддържане
Чл. 33. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към
поддръжка на общинските пътища в зимни условия.
Чл. 34. При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:
1. подготвителни работи - изготвяне на планове за зимно поддържане и подготовка
на пътищата за експлоатация при зимни условия;
2. снегозащита на пътищата;
3. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
4. снегопочистване;
5. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и
леда;
6. организиране на работа при влошени метеорологични условия;
Чл. 35. Възлагането на дейностите по зимното поддържане на общинските пътища се
извършва при условия и ред определени със закон или подзаконов нормативен
Чл. 36. (1) В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през
зимния период, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по
реда на чл. 38 от Закона за пътищата.
(2) Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са
длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.
Раздел III
Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата
Чл. 37. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на
общинските пътища в Община Елена се осъществяват от общинската администрация.
Чл. 38. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която
съдържа:
1. списък на пътните отсечки и дължината им;
2. вид основа;
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3. ширина на пътните платна;
4. вид на покритието (конструкцията);
5. банкети, канавки;
6. водоотводни съоръжения;
7. участъци с концентрация на ПТП
8. други данни.
Чл. 39. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване, като те се
разделят на участъци, които се оценяват по петобалната система по следните
показатели:
1. конструктивни нарушения;
2. удобство при пътуване;
3. отводняване;
Чл. 40. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:
1. връзка с други селища;
2. население на селищата, които обслужва;
3. интензивност на движението;
4. осигурено допълнително финансиране;
5. период от време от последен ремонт;
(2) След определянето на приоритетните за ремонт участъци се изготвя поименен
списък за включване в годишната инвестиционна програма на Община Елена.
Раздел ІV
Програма за развитие на пътната мрежа
Чл. 41. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като част от
Общинския план за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.
Чл. 42. (1) Програмата се изготвят на база анализираната информация от раздел IV.
(2) Критериите по чл. 40, ал. 1 имат различна степен на важност и за всеки един се
въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.
(3) Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината
на коефициента на пътя.
Чл. 43. (1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата
се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и
цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.
(2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт
и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.
(3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова
таблица, в която се посочват източниците за финансиране.
Чл. 44. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за
развитие и МРРБ съобразно определените срокове.
Чл. 45. След приемането на Програмата Кметът на община Елена организира
процедури за избор на изпълнител на обектите, съобразно със Закона за обществени
поръчки, за които е осигурено финансиране.
Раздел V
Финансиране на дейностите
Чл. 46. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински
пътища в Община Елена се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета
на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от финансови
институции.
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(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал. 1 се определят със Закона за
държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година .
Чл. 47. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към тях се представят
от Кмета на Община Елена за разглеждане и одобрение от Общински съвет Елена със
бюджета на общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените в тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Заинтересованите лица, които към датата на влизане в сила на Наредбата
извършват специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните
разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в шест месечен срок от тази дата да
направят искане до Кмета на Община Елена за издаване на необходимото разрешение
за специално ползване на пътищата.
§ 2. Указания по прилагане на Наредбата се дават от Кмета на общината.
§ 3. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за
пътищата и под законовите актове по неговото прилагане.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 23 от Закона за пътищата.
§ 5. Контролът по изпълнение на Наредбата се осъществява от Кмета на общината или
от оправомощени от него длъжностни лица .
§ 6. Ползването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари се
извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 139 от Закона за движение по
пътищата.
§ 7. При промяна на действащото законодателство, следва да се извърши своевременно
съответната промяна в Наредбата.
§ 8. Наредбата е приета с Решение № 107 от 30.08.2018 г. по Протокол № 10 /30.08.2018
г. на Общински съвет-Елена и се публикува на сайта на общината www.elena.bg и сайта
на Общински съвет – Елена http://obs.elena.bg
§ 9. С настоящата наредба се отменя Наредба за управление на общинските пътища в
Община Елена приета с Решение № 105 по Протокол №18/27.11.2008г. на Общински
съвет – Елена

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет - Елена
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Приложение № 1
РАЗРЕШЕНИЕ
за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на
.......................................................................................................................................................
№ РД _______________/_________________
На основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 8,
ал. 2 от Наредбата за специално ползване на пътищата и следните документи:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................................
5.....................................................................................................................................................
РАЗРЕШАВАМ
на ......................................................................................................., ЕИК №
..............................., с адрес на управление: област........................................., община,
................................................, гр....................................., ул. (бул.)
..........................................., № ....., бл. ..........., вх. .........., ет. ............., ап. ..............,
представлявано от ..........................................................................., ЕГН
....................................,
(трите имена и длъжност)

л.к. № ...................................... сл. тел. .......................................
да експлоатира в обхвата на
път....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...., километър .................. отдясно (отляво) при следните условия:
1………………………………………………………………………………………
2. Заинтересуваното лице да отстрани за своя сметка и незабавно всички
причинени вследствие на експлоатацията на обекта повреди и нанесени щети по пътя и
пътните връзки.
При неизпълнение на това задължение причинените повреди и нанесените щети
се отстраняват от администрацията, управляваща пътя, с внесения депозит (гаранция).
3. При отказ на заинтересуваното лице да отстрани повредите в определения от
администрацията срок те се отстраняват по реда на чл. 57, ал. 2 от Закона за пътищата.
4. При прекратяване на експлоатацията на обекта заинтересуваното лице
уведомява общинската администрация, за което се съставя двустранен протокол.
5. Разрешението се отнема при неспазване на условията, предвидени в него, и при
неизплащане на дължимите такси за предходната година.
Кмет на общината: ...............................
(...............................)
Забележка. Когато разрешението се издава на физически лица, посочват се техните
лични данни и адрес.
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Приложение № 2
РАЗРЕШЕНИЕ
за специално ползване на пътищата чрез изграждане на
..............................................................................................................................................
№ РД _______________/_________________
На основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата и
следните документи:
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
4............................................................................................................................................
РАЗРЕШАВАМ
на
..............................................................................................,
ЕИК
№
..............................., с адрес на управление: област......................................., община,
................................................,
гр.....................................,
ул.
(бул.)
.........................................., № ....., бл. ..........., вх. .........., ет. ............., ап. ..............,
представлявано
от
.................................................................,
ЕГН
....................................,
(трите имена и длъжност)

л.к. № ...................................... сл. тел. .......................................
да извърши в обхвата на път ..........................................................., километър
.................. отдясно (отляво) при следните условия:
1. …………………………………………………………………
2. Заинтересованото лице…………………………………………………………
да изгради за своя сметка ................................................................................................,
съгласно съгласувания проект на път........................................................, километър
............... отдясно/отляво /когато е приложимо/.
3. Заинтересуваното лице да отстрани за своя сметка всички причинени повреди и
нанесени щети по пътя в срок до ......................
4. При отказ на заинтересуваното лице да отстрани повредите в определения от
администрацията срок те се отстраняват от администрацията, управляваща пътя за
сметка на лицето.
Кмет на общината: ...............................
(...............................)
Забележка. Когато разрешението се издава на физически лица, посочват се техните лични
данни и адрес.
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