СПРАВКА
за постъпилите предложения по проекта на Наредба за управление на
общинските пътища на територията на Община Бургас
съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Проектът на наредбата е оповестен на Интернет страницата на Община Бургас
и в Портала за обществени консултации на 04.11.2020 г., като в срока за мнения и
становища по проекта са постъпили следните предложения:
1. От Чавдар Генчев Генов, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 30, вх. 7, ап.
6, ет. 2:
Със заявление рег. №94-01-41473/29.12.2020 г., получено по електронен обмен в
Община Бургас, Генов предлага обсъждане на възможността за премахване
разпоредбата на чл. 22 от проекта, тъй като по аргумент от чл. 23 от Закона за
пътищата общинските съвети не разполагат с компетентност да предвидят
административно-наказателна отговорност за административни нарушения,
засягащи уредените със Закона за пътищата обществени отношения. Сочи, че с оглед
чл. 1, ал. 2 от Закона за пътищата, ако се приеме тази наредба, подзаконов акт ще
разшири действието на закон и уредени в него норми.
Не се приема.
Обосновка за неприемането: съгласно нормата на чл. 22 от проекта за Наредба за
управление на общинските пътища на територията на Община Бургас „за
констатирани нарушения в обхвата на общинските пътища се прилагат
административно-наказателните разпоредби на Закона за пътищата“.
В случая не се касае за повторно изписване на вече съществуващи текстове в
нормативни актове от по-висока степен, което да обоснове нарушение на чл. 8 от
ЗНА. С цитирания текст не са преуредени обществени отношения, свързани с
условията и реда за ангажиране на административно-наказателната отговорност.
Нормата на чл. 22 от проекта за Наредба не е санкционна, а съдържа в себе си
указание за това правните норми от кой нормативен акт следва да се приложат в
случай на констатирани нарушения в обхвата на общинските пътища. Ето защо с
посочената разпоредба не е създадена привидност за прилагане на различен правен
режим от действително установения.
2. От Чавдар Генчев Генов, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 30, вх. 7, ап.
6, ет. 2:
Със заявление рег. №94-01-41473(1)/29.12.2020 г., получено по електронен обмен
в Община Бургас, Генов сочи липсата на изложение по чл. 20, ал. 4 от ЗНА. В този
смисъл предлага към проекта да се публикува цялостна предварителна оценка на
въздействието и/или преценка на съставителя на проекта.
Не се приема.
Обосновка за неприемането: Неоснователно е възражението за необходимост от
предварителна оценка на въздействието по реда на чл. 20 от ЗНА. По начина, по който
законодателят е формулирал изискването за изготвяне на такава оценка, то това

изискване, съобразно чл. 20, ал. 2 от ЗНА, е с адресат Министерски съвет, тъй като
извършването на частична предварителна оценка на въздействието предхожда
изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на
Министерския съвет. Същевременно с чл. 20, ал. 3 е предвидено, че цялостна
предварителна оценка на въздействието се извършва при: 1. изработване на нови
закони и кодекси; 2. изработване на проекти на нормативни актове, за които оценката
по ал. 2 е показала, че може да се очакват значителни последици. Изложеното
обуславя извод, че спрямо подзаконов нормативен акт, приеман от общинските
съвети, няма изискване за задължително изготвяне на предварителна оценка на
въздействието, като с разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от ЗНА преценката за това е
предоставена на съставителя на акта.
3. От Чавдар Генчев Генов, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 30, вх. 7, ап.
6, ет. 2:
С електронно писмо до деловодството на Общински съвет - Бургас, Чавдар Генов
отправя искане органа на местно самоуправление /Общински съвет – Бургас/ да
възстанови средствата за нарушаване на чл. 23 от Закона за пътищата за периода
29.03.2000 – 20.01.2021 г., като посочи начина за това.
Не се приема.
Обосновка за неприемането: Становището не съдържа конкретни предложения за
изменения в проекта на Наредба за управление на общинските пътища на
територията на Община Бургас.

