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УВОД  
 
Програмата за поддържане, защита, развитие и управление на общинските и 
некатегоризирани пътища и улици на територията на община Цариброд е изготвена въз 
основа на:  
 

 Закона за пътищата („Сл.вестник на РС“, № 41/2018 и 95/2018 – др.закон) 
 Закона за планиране и строителство („Сл.вестник на РС“, № 72/2009, 81/2009 - 

корекция, 64/2010 - УС, 24 / 2011, 121 / 2012, 42 / 2013 - УС, 50 / 2013 - УС, 98 / 2013 -
 КС, 132 / 2014, 145 / 2014, 83 / 2018, 31 / 2019, 37 / 2019 - др. закон, 9 / 2020, 52 / 2021 

 Решението за некатегоризирани пътища на територията на община Цариброд  
(„Сл.вестник на град Ниш“, № 17/10 и 20/11)  

 Решението за бюджета за 2022 година („Сл. вестник на община Цариброд“№ 
(Сл.вестник на община Цариброд“, № 67/21) 

 Решението за предоставяне на изключително право на ОП Комуналац Димитровград 
да извършва дейността по лятно пътно поддържане на територията на община 
Цариброд („Служебен вестник на Община Цариброд”, № 10/2019 г.) 

 
 
 

1 ПОНЯТИЯ В РЕГЛАМЕНТА 
 

строителството е набор от действия, който включва: предходни работи, подготовка и 
контрол на техническа документация, подготвителни работи за строителство, изграждане на 
сградата и професионален надзор по време на строителството на сградата 
 
реконструкция е извършването на строителни и други работи върху съществуващо 
сзорзвение, които: засягат устойчивостта и безопасността на сградата; променят 
конструктивните елементи или технологичния процес; променя външния вид на обекта; 
увеличава броя на функционалните звена; засяга безопасността на съседните сгради, 
трафика, противопожарната защита и околната среда; променя водния режим; засяга 
опазването на природни или недвижими културни ценности и защитената им среда; 
 
поддръжка на пътя е извършването на работи, които осигуряват безпрепятствено и 
безопасно протичане на трафика и запазване на използваемата стойност на обществения 
път в състоянието, в което е бил по време на изграждането, т.е. реконструкцията, защитата 
на пътя е забраната или ограничаването на намесите върху обществен път, защитната зона 
и зоната на контролирано строителство, предписани от закона за пътищата (Държавен 
вестник на РС № 41/2018 и 95/2018 - д-р закон) 
 
обществен път е път, който отговаря на предписаните критерии за категоризиране от 
компетентния орган 
 
общински път е обществен път, който свързва територията на общината, т.е. града, както и 
територията на общината, т.е. града с мрежата от държавни пътища 
 
некатегоризиран път е пътна площ, която е достъпна за голям брой различни 
ползватели, която е обявена от компетентния орган за некатегоризиран път и която е 
регистрирана в кадастъра на недвижимите имоти като некатегоризиран път 
 
улица е обществен път в населено място, който свързва части от населеното място; 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/https:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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управителят на обществен път е обществено предприятие, фирма, тоест друго 
юридическо лице или предприемач, което е регистрирано за извършване на дейност по 
управление на обществен път 
 
път извън населеното място е част от обществен път извън границите на населеното 
място; 
път в населено място е част от обществен път в границите на населеното място, чиято 
характеристика се определя с устройствения или градоустройствения план на общината или 
града; 
 
населено място е застроено функционално обединено пространство, в което са осигурени 
условия за живот и работа и за задоволяване на общите потребности на жителите, чиито 
граници са определени с териториалния или градоустройствения план на общината или 
града и са обозначени с предписан пътен знак на обществения път; 
 
 пътното платно е застроената повърхност на обществения път, по която се осъществява 
движението и представлява платно за движение (кола, допълнителни, ръб, за спиране и др.) 
за движение или почивка на превозни средства; пътен банкет е елемент от обществен път в 
насип, който осигурява страничната устойчивост на настилката и служи за монтиране на 
пътна сигнализация и пътно оборудване; ригола е елемент от обществен път в участък за 
приемане и контролирано управление на повърхностни води, която осигурява устойчивостта 
на настилката;  
 
бермата е пространството между риголата и наклона на изсечката и служи за защита на 
риголата от ерозирал материал, монтиране на пътна сигнализация и пътно оборудване, 
както и осигуряване на видимост на пътя; 
 
пътни съоръжения са мостове, надлези, подлези, виадукти, акведукти, водостоци, тунели, 
галерии, подпорни и облицовъчни стени и др.; 
 
автобусна спирка е специално изградена и обозначена площ за движение до платното на 
обществен път или свързана с платното на обществен път, предназначена за спиране на 
пътни превозни средства; земният пояс е непрекъсната площ от двете страни на изсечката и 
насипа с ширина най-малко един метър, измерена от крайните точки на напречния профил 
на обществения път извън населеното място към външната страна; 
 
защитнитен пояс е зоната по протежение на ръба на земния пояс, от външната страна, 
чиято ширина се определя от закона за пътищата (Държавен вестник на РС, № 41/2018 и 
95/2018 - д-р закон) служи за защита на обществения път и движението по него; 
 
пътната сигнализация включва средства и устройства за наблюдение, контрол, 
регулиране и насочване на пътните потоци (пътни знаци); 
 
обекти, съоръжения и устройства за отводняване се използват за събиране, 
отвеждане илипренасочване на повърхностни, крайбрежни и подпочвени води с цел защита 
на пътя или съседните пътища от вредното въздействие на водите от пътя; 
 
Тротоарът е специално проектирана част от пътя до пътната настилка, предназначена 
предимно за движение на пешеходци; 
кръстовище е повърхност, където пътищата се пресичат или съединяват и може да бъде 
повърхност (пресичане на ниво) или неравна (пресичане извън ниво) кръстовище е място, 
където два пътя, пътна и железопътна инфраструктура пресичат или пресичат път с други 
инфраструктурни системи извън нивото 
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път за достъп е зона за движение, през която собственикът, т.е. непосредственият 
притежател на недвижим имот, разположен до обществен път, има достъп до този път 
 
връзка е зона за движение, която свързва обществен път от по-ниска категория с 
обществен път от по-висока категория или некатегоризиран път, т.е. път за достъп с 
обществен път 

 
2. СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И 

НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ПЪТИЩА  
 

Поддържането на обществените и некатегоризирани пътища включва работи по: 
А) редовна поддръжка, 
Б) периодична поддръжка и 
В) спешна поддръжка. 
 
А) Работа по редовното поддържане на обществените пътища (улици и общински пътища) 
са по-специално: 
 
1. оглед, определяне и оценка на състоянието на пътя и пътното съоръжение; 
2. частичен ремонт на настилката и други елементи на пътното тяло;  
3. почистване на пътното платно и други елементи на пътя в границите на земния пояс; 
4. подреждане на банкети; 
5. устройство и опазване на наклонение на насипа, разрези и засечки; 
6. почистване и устройство на канавки, риголи, водостоци и други части от пътната 
отводнителна система; 
7. ремонт на пътни съоръжения; 
8. монтиране, подмяна, допълване и обновяване на пътна сигнализация; 
9. почистване на пътна сигнализация; 
10. поставяне, подмяна, допълване и обновяване на пътното оборудване и съоръжения и 
оборудване за защита на пътя, движението и околната среда; 
11. почистване на пътното оборудване и съоръжения и оборудване за защита на пътя, 
движението и околната среда 
12. косене на трева и озеленяване на пътния и земния пояс; 
13. почистване на сняг и лед от настилката на обществения път и площите за движение на 
автобусни спирки, паркинги, банкети и водостоци 
 
Въз основа на Решението за обществените и некатегоризираните пътища на територията на 
община Цариброд ("Служебен вестник на град Ниш", №17/10 и 20/11) и Решението за 
предоставяне на изключителното право към ОП Комуналац Цариброд за извършване на 
дейност по предоставяне на услуги по лятно пътно поддържане на територията на Община 
Цариброд („Служебен вестник на Община Цариброд”, № 10/2019 г.) работи по текущо 
поддържане на обществени пътища (улици и общински пътища) са поверени на ОП 
Комуналац Цариброд на територията на Община Цариброд. Изкърпване на дупки, 
асфалтиране и други дейности, изискващи използване на асфалтова маса, се възлагат 
съгласно проведената процедура за възлагане на обществени поръчки за текущата година. 
Горепосочените задачи се изпълняват въз основа на утвърдената от компетентния орган 
годишна работна програма, за изпълнението на която са предвидени средства по позицията 
за текуща дейност. 
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Б) Работите по периодично поддържане на обществения път включват:  
 
1. Укрепване на конструкцията на пътното платно, като те са по-специално: 
 
а. монтаж на чакъл, т.е. покритие от чакъл върху неасфалтирани пътища 
б. обработка на повърхността на пътното платно или уплътнение; 
в. полагане на нов асфалтов пласт по цялата ширина на пътното платно с определена 
товароносимост; 
д. корекция на формата на съществуващата настилка или пътно платно.   
 
2.Рехабилитация на обществен път, а по-специално:  
 
а. селективно възстановяване, подмяна и укрепване на износени пътни настилки и промяна 
на напречните наклони на пътното платно на обществения път или на част он него; 
б. подмяна на комплексни дилатационни устройства, изолации, пътни платна, огради, 
водостоци, корита, повредени второстепенни елементи и разрушени пешеходни пътеки на 
мостове, надлези, подлези и виадукти; 
в. подновяване на антикорозионна защита на стоманени конструкции на мостове, надлези, 
подлези и виадукти; 
г. подмяна на деформирани, амортизирани и временни водостоци; 
д. поставяне на нова пътна сигнализация на обществен път или част от него; 
 
3. Повишена поддръжка на обществените пътища, като те са особено: 
  
а. смекчаване на определени надлъжни наклони и коригиране на определени завои; 
б. разширяване на пътната настилка, банкети и други елементи на пътното тяло на по-къси 
участъци от пътя; 
в. разширяване на кръстовища с еднакво ниво; 
д. саниране на свлачища и срутища; 
е. саниране и изграждане на подпорни, облицовъчни и портални стени; 
ж. подмяна или създаване на дренажна система за отвеждане на подземни води от 
обществен път и пътно съоръжение; 
г. монтиране на ново пътно оборудване и нови съоръжения и оборудване за защита на пътя, 
движението и околната среда на обществения път или част от него. 
 
Работите по периодичното поддържане на обществените пътища се извършват в 
съответствие с техническата документация, изготвена в съответствие със Закона за 
пътищата (Държавен вестник на РС № 41/2018 и 95/18 - д-р Закон), техническите 
разпоредби и стандарти, които съдържат: обща част, проектна задача, техническо описание, 
ситуационен план, надлъжен профил, напречни профили, детайли, необходими за 
изпълнение на работите, проект за пътна сигнализация и оборудване, описание на работите 
с предварителни измервания и разчет, проект за регулиране на движението по време на 
изпълнението на работите и техническия контрол на техническата документация. Преди 
започване на работите по укрепване, рехабилитация и повишено поддържане на 
обществените пътища, техническата документация по улиците и общинските пътища се 
заверява от съответния отдел на общинската администрация. 
 
В) Работите по неотложното поддържане на обществените пътища включват работи, 
обусловени от природни бедствия и извънредни обстоятелства, с цел осигуряване на 
проходимостта на пътя и безопасно движение. Повреди по тротоарната конструкция, 
пътните съоръжения, пътната сигнализация и оборудването на градския трафик (улиците) и 
общинските пътища, тротоарите, обществените площи за пешеходно, стационарно и 
динамично движение, които засягат безопасността на движението, устойчивостта на 
сградите или живота на хората, са ремонтирани или се отстраняват веднага щом бъдат 
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забелязани или в рамките на 24 часа. 
Ако това е невъзможно, трябва да се осигурят щетите и увредените места и да се постави 
подходяща пътна сигнализация, да се извърши ремонт или да се отстрани проблемът във 
възможно най-кратък срок и в съответствие с приетата програма за поддръжка. Дефекти и 
повреди по асфалтовите настилки на некатегоризираните пътища се отстраняват след 
забелязване или получено уведомление и в съответствие с тази програма и месечната 
динамика на работите. Тази програма включва дейности по изграждане, реконструкция и 
текуща поддръжка на обществени пътища, а именно: 23 км улици с имена, обществени 
(транспортни) зони и общински пътища с обща дължина около 140 км, както и текуща 
поддръжка на некатегоризирани пътища. 
Улиците Балканска, Нишава 1 и 2, Кирил и Методий, Детко Петров, и Иво Андрич (част), 
съвпадат с държавен път  от II Б ред № 221. Те се поддържат от ОП „Пътищата на Сърбия”.  

 
Работите по изграждането и реконструкцията на некатегоризираните пътища се извършват 
по специални програми за обединяване на средства с местните общности и 
заинтересованите ползватели на тези пътища. Некатегоризираните пътища трябва да бъдат 
изградени или реконструирани така, че да отговарят на следните условия: широчината на 
платното за движение не трябва да бъде по-малка от 5 метра за двупосочно движение и 3 
метра за еднопосочно движение, широчината на насипа не трябва да е по-малка от 0,5 m, 
ширината на пътната канавка (канал) не може да бъде по-малка от 0,5 m от двете страни на 
пътя, широчината на пътната ивица е най-малко 5 метра, считано от външния ръб на 
пътната канавка , т.е. горния ръб на пътната усечка или насип, ширината на защитната 
ивица е най-малко 3 метра при условията на предходния параграф, пътят, използван за 
еднопосочно движение, трябва да има на свободни места разширение за изпреварване и 
заобикалящи превозни средства, които не трябва да са на повече от 500 метра над пътното 
платно, трябва да има свободно пространство от най-малко 4,5 метра мостове, водостоци и 
други съоръжения са изградени за осов натиск от най-малко 10 тона настилката на пътя 
трябва да бъде от трошен камък или чакъл, а може и от асфалт. 
 

2.1 РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЦИ, ОБЩИНСКИ И НЕКЛАСИРАНИ ПЪТИЩА В 
НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 
В частта на програмата, свързана с текущото поддържане на улици, на общински и 
некатегоризирани пътища в населеното място, се работи по: 
 

1) Поддръжка на пътните платна и тротоарите и пътните площи с функция за движение 
на пешеходци и авто движение, която ще се извършва в областта на проверка, 
определяне и оценка на състоянието на пътните платна и обектите върху тях, 
частичен ремонт на пътната конструкция и други елементи на пътното тяло 
(изкърпване на дупки в асфалтови настилки, ремонт на съществуваща тротоарна 
конструкция, запълване на пукнатини в асфалтови настилки, изграждане на кантове, 
изграждане на вертикални препятствия за успокояване на движението,...), поддръжка 
на дренажна система (нивелиране на дренажни решетки и капаци на ревизионни 
шахти на атмосферни отпадъчни води, изграждане на пътни кантове, риголи, 
бетонови канали, нивелиране и подмяна на повредени решетки и капаци на 
ревизионни шахти на съществуваща дъждовна канализация, почистване на тръбни и 
плочни водостоци ,...), поддръжка на сгради (мостове, надлези, подлези, плочни 
водостоци, габарити, портали, навеси на автобусни спирки, ...), поддръжка на 
трафика подобряване на сигнализацията и оборудването, площите за движение на 
автобусните спирки, ще се извърши на: 
2а) всички градски пътища (улици), които включват и части от обществени пътища, 
намиращи се в границите на общия и регулационния план на населеното място, с 
изключение на улиците: Балканска, Нишава 1 и 2, Кирило и Методий, Детко Петров и 
ул. Иво Андрич (част, която е неразделна част от държавните пътища в населеното 
място, както и всички техни части, които нямат имена на улици). 
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б) общински и некатегоризирани пътища, намиращи се на територията на общината, и в 
границите на общи и регулационни планове и необособени като улици (без наименования); 
в) тротоари като част от платната за движение и в границите на общи и регулационни 
планове; 
г) територии за обществено ползване, които включват площи за движение на площади, 
площи за движение на пешеходни зони, автобусни спирки и други територии, които са 
третирани като територии за обществено ползване в действащите планове; 
д) поддържане на пътни прелези на ниво над жп релсите, което включва поддържане на 
вертикална сигнализация, която е пряко свързана с пътни прелези на ниво над жп релси, 
както и прилагане на други технически решения, които /осигуряват изпълнението на 
изискванията на Наредбата за начина на пресичане на железопътни релси и пътища, 
пешеходни и велосипедни пътеки, местата, където могат да се пресичат, и мерките за 
осигуряване на безопасно движение ("Държавен вестник на РС", № 89/2016 г.); 
е) изготвяне на техническа документация за извършване на работи по периодичното 
инвестиционно поддържане на обществените пътища в населелени места, която да оцени 
технически адекватно състоянието на сградите, настилките и устройствата по градските 
пътища, функционалността и безопасността на съществуващите елементи на 
хоризонталната и вертикалната проекция на пътя, предлага обхвата на работите по 
отстраняване на недостатъците и дава оценка на спешността на тяхното отстраняване, въз 
основа на която ще бъде възможно да се извърши работа по отстраняване на недостатъците 
в съгласно Закона за пътищата и Закона за устройство и застрояване. Тази техническа 
документация ще съдържа по-специално: обща част, проектна задача, техническо описание, 
ситуационен план, надлъжен профил, напречни профили, подробности, необходими за 
изпълнение на работите, проект за пътна сигнализация и оборудване, описание на работите 
с предварителни измервания и оценка, проект за регулиране на движението по време на 
изпълнението и технически контрол на техническата документация. 
 
2) Поддръжка на пътна сигнализация, която включва дейности по поддръжка на светофарни 
уредби, вертикална и хоризонтална сигнализация по пътищата, включително улици, 
общински и некатегоризирани пътища. Тази позиция от програмата не включва улиците 
Балканска, Нишава 1 и 2, Кирил и Методий, Детко Петров и Иво Андрич (част), които са 
неразделна част от държавните пътища. Тези работи включват и работите по маркиране на 
хоризонтална и вертикална маркировка на автобусни спирки и спирки на ТАКСИ. Тези 
работи включват дейности по възстановяване на вертикална сигнализация и хоризонтална 
маркировка на обществени паркинги и паркоместа по градските пътища. 
 

2.2 РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ И НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПЪТИЩА ИЗВЪН 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 
 В частта на програмата за поддържане на общински и некатегоризирани пътища извън 
населените места на територията на Община Цариброд се работи по: 
 
1) Поддръжка ма общински и некатегоризирани пътища намиращи се на територията на 
Общината, а извън границите на общите и регулационни планове на населените места, и ще 
се извършват в областта на:  
а) работи по поддържане на асфалтирани общински пътища, които включват изкърпване на 
дупки в асфалтови настилки, частична подмяна на асфалтовия слой, подмяна на 
съществуваща земна настилка с нова, запълване на пукнатини в асфалтови настилки; 
б) работи по поддържане на настилката на неасфалтирани общински пътища, включващи 
работи по изкърпване на дупки с подходящ материал, изравняване на настилката без или с 
добавяне на подходящ материал в необходимите количества; 
в) работи по поддържане на еко пътеки и съоръжения в общинските еко пътеки, които 
включват работи по почистване и възстановяване на банкети, берми, насипи и изрези под 
наклон, ремонт и осигуряване на устойчивост на еко пътеките, на насипи и обекти в еко 
пътеките; 
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г) работи по поддържането на отводнителните системи на общинските пътища, които 
включват почистване и изграждане на нови отводнителни канали, риголи и тръбни 
водостоци; 
д) работи по корекция на геометрични елементи на общински пътища, които включват 
работи по корекция на елементи от хоризонталната и вертикалната проекция на пътя; 
е) интервенционни работи, които се извършват с цел спешно отстраняване на 
неизправности по общинските пътища и които представляват пряка опасност за 
безопасността на движението, устойчивостта на пътя или сградите, живота и здравето на 
хората; 
ж) работи по поддържане на настилката на асфалтирани некатегоризирани пътища, които 
включват работи по изкърпване на дупки с асфалтова маса и други дейности, разпоредени с 
решения на компетентните контролни органи, които попадат в областта на подържане на 
пътищата;  
з) поддържане на пътни прелези на ниво железопътни линии, което включва поддържане на 
вертикална сигнализация, която е пряко свързана с пътни прелези на ниво железопътни 
линии, както и прилагане на други технически решения, които осигуряват изпълнението на 
изискванията на Наредбата за начина на пресичане на железопътни линии и пътища, 
пешеходни и велосипедни пътеки, местата, където могат да се пресичат, и мерките за 
осигуряване на безопасно движение ("Държавен вестник на РС", № 89/2016 г.); 
и) изготвяне на техническа документация за изпълнение на работи по инвестиционно 
поддържане на обществени пътища извън населеното място, която да оцени технически 
адекватно състоянието на сградите, настилките и устройствата по обществените пътища, 
функционалността и безопасността на съществуващите елементи на хоризонталната и 
вертикалната проекция на пътя, предлага обхвата на работите по отстраняване на дефекти 
и дава оценка за спешността на отстраняването им, въз основа на която ще бъде възможно 
извършването на работи по отстраняване на дефекти в съответствие със Закона за 
обществените пътища и Закона за устройство и застрояване. Тази техническа документация 
ще съдържа по-специално: обща част, проектна задача, техническо описание, ситуационен 
план, надлъжен профил, напречни профили, подробности, необходими за изпълнение на 
работите, проект за пътна сигнализация и оборудване, описание на работите с 
предварителни измервания и оценка, проект за регулиране на движението по време на 
изпълнението и технически контрол на техническата документация. 
 
2) Поддръжката на пътната сигнализация на общинските и некатегоризираните пътища, 
намиращи се на територията на общината, извън границите на обявените за строителство 
зони, ще се извършва в областта на: 
 
а) работа по поддръжка на вертикална сигнализация, която включва поддръжка и 
възстановяване на съществуваща и инсталиране на нова вертикална сигнализация; 
б) работи по възстановяване на хоризонтална сигнализация, които включват работи по 
възстановяване на съществуваща и поставяне на нова хоризонтална сигнализация 
(надлъжна и напречна маркировка и надписи върху пътната настилка), по общински пътища, 
които изискват това поради своите технически елементи и характеристики на движение. . 
 
 

3. РАБОТИ ПО СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТИЩА 
През 2022 г. управителят на пътя планира като част от работите по изграждането и 
реконструкцията на пътища първо да извърши подготвителни работи, свързани с получаване 
на техническа документация, проекти, предварителни измервания, тоест описание на 
работите, които ще бъдат извършени по определен път. 
Пътищата, по които ще се работи през 2022 г., са посочени в таблицата: 
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№ Посока на движение 
Категория 

на пътя  
Описание на 

работите  
Дължина  

1. Куса Врана  МП 
Поправка на 

пътната настилка  
 

2. Търнски Одоровци МП 
Поправка на 

пътната настилка 
 

3. Поганово - Драговита ОП 

Рязане на храсти 
и растения в 

предпазния пояс 
на пътя  

 

4. 
Планиница – Бански Дол - 

Поганово 
ОП 

Поправка на 
пътен банкет  

 

5. Градинйе - Бачево ОП 
Поправка на 

пътната настилка  
 

6. Държавен път IIА 221 - Радейна ОП 
Поправка на 

пътната настилка 
 

7. 
Държавен път IIА 221 - 

Пъртелаш 
ОП 

Поправка на 
пътната настилка 

- Асфалтиране 
 

8. Борово – Барйе - Било ОП 
Поправка на 

пътната настилка 
 

9. Скървеница МП 
Поправка на 

пътната настилка 
 

10. Д.Невля МП 
Поправка на 

пътната настилка 
 

11. Г.Невля ОП 
Поправка на 

пътната настилка 
 

12. Паскашия ОП 
Поправка на 

пътната настилка 
 

13. Боровско Поле – Бански Дол ОП 
Поправка на 

пътната настилка 
 

14. Бребевница - Мазгош ОП 
Поправка на 

пътната настилка 

 
 
 

15. 
Държавен път IIА 249 - 

Сливница 
ОП 

Поправка на 
пътната настилка 

 
 
 

16.  
Държавен път IIА 249 – 

Г.Лукавица 
ОП 

Поправка на 
пътната настилка 

 

 
Забележка: 
Продължителността на работите по поправка на пътищата ще бъде записана след 
приключване на реалните работи 
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3.1.УСТРОЙСТВО НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ ПО ПЪТИЩАТА  
(Косене на трева, почистване на храсти и рязане на дървета) 

 

№ Позиция - описание м.е. кол. дин. общо 

1 ПОГАНОВО - ДРАГОВИТА     

2 
ТЪРНСКИ ОДОРОВЦИ - КУСА 
ВРАНА 

    

3 
ЖЕЛЮША – ПЛАНИНИЦА – 
БАНСКИ ДОЛ 

    

4 IIБ429- ВЕРЗАР     

5 II429 - СЛИВНИЦА     

6 БЕЛЕШ – ПРАЧА - БОРОВО 
 
 

   

7 
СМИЛОВЦИ – В.ОДОРОВЦИ - 
ГУЛЕНОВЦИ 

    

8 
ПЪРТОПОПИНСКИ 
ВОДЕНИЦИ – БРЕБЕВНИЦА- 
МАЗГОШ 

    

9 КАМЕНИЦА - СЕНОКОС     

 
4. НАЧИН И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 
Програмата регламентира обхвата на ремонтните и строително-монтажните работи, както и 
финансовите средства, необходими за изпълнението на програмата. Средствата за 
финансиране на тази програма са определени с Решение за бюджета на Община Цариброд 
за 2022 г. (Служебен вестник на Община Цариброд, № 67/2019 г.) и включват ДДС, като се 
разпределят по описание и обем на дейността определена с Пътната програма, съгласно 
действащия ценоразпис на изпълнителите, получен чрез обществени поръчки. 
Изпълнението на тази програма ще се осъществи чрез сключване на договор за извършване 
на съответните работи с ОП „Комуналац Димитровград” съгласно Решението за 
изключително право на поддържане на общински и некатегоризирани пътища ("Служебен 
вестник на Община Цариброд",№ 10/19) и други предприемачи или юридически лица. 
Програмата предвижда дейности по редовно, периодично и неотложно поддържане на 
обществените пътища в съответствие със Закона за пътищата (Държавен вестник на РС, № 
41/2018 и 95/18 - д-р Закон), Решението за обществените и некатегоризирани пътища на 
територията на община Цариброд от Закона за устройство и застрояване ("Държавен 
вестник на РС", № 72/2009 г., 81/2009 г. - попр., 64/2010 г. - КС, 24/2011 г., 121/2012 г., 42/2013 
- КС, 50/2013 - КС, 98/2013 - КС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/ 019, 37/2019 – др. закон, 
9/2020, 52/2021) Запис на работите по изпълнени позиции от работите, техните количества, 
условия за изпълнение и място на изпълнение, изпълнителят води ежедневна отчетност. 
Записите се водят върху формуляра на Строителния дневник, като обобщен документ, и на 
отделни протоколни листове за отделните видове работи, като подробни записи. Контрол на 
качеството на работите и тяхното приемане Изпълнителят е длъжен в съответствие с 
правилата на професията да проверява правилността на техническите решения в 
издадените заповеди и да предупреждава Управителя за недостатъци в заповедта му, както 
и за други обстоятелства, за които е знаел или е трябвало да знае, които могат да бъдат от 
значение за поръчаните работи или за тяхното навременно изпълнение, в противен случай 
отговаря за настъпилите вреди. 
Когато извършените работи имат дефект, поради който обектът не е неизползваем, т.е. 
когато работите не са извършени и са в противоречие с изричните условия на Програмата, 
договора и техническите условия, Управителят определя на изпълнителя подходящ срок за 
отстраняване на недостатъците. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този срок, 
Управителят ще намали обезщетението за извършената работа с до 20% в зависимост от 
вида на недостатъка. Изпълнителят е длъжен да даде възможност на Управителя постоянно 
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да наблюдава работата и да контролира количеството и качеството на използваните 
материали. 
Изпълнителят е длъжен да монтира материали и оборудване, отговарящи на предписаното 
качество. Изпълнителят е длъжен да представи доказателства за качеството на вложените 
материали и оборудване и извършените работи и да даде възможност на Управителя за 
контрол. Окончателната оценка на качеството на извършените работи и използваните 
материали и оборудване се извършва в края на месеца на отчетния период, по време на 
предаването на работите. Всички констатации от контрола на изпълнителя и контрола на 
инвеститора се записват в строителния дневник. Отговорности на изпълнителя -
Изпълнителят носи отговорност за недостатъци в изпълнението на работите по отношение 
на тяхната здравина, ако тези дефекти са се проявили в рамките на една година от 
предаването и приемането на работите. Той отговаря и за недостатъците на земята, върху 
която се извършват работите, освен ако специализирана фирма е дала експертно 
заключение, че земята е годна за строителство и по време на строителството не са 
възникнали обстоятелства, които поставят под съмнение валидността на експертизата. 
Гаранционният срок за извършените работи се определя в договора с изпълнителя, а 
гаранционният срок за вложения материал се определя от срока, даден от производителя на 
материала.  
 

5. ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА 
 

Поддръжката и строителството са финансирани от Местното самоуправление със средства 
от бюджета и средства от собствени вноски на местните общности, както и лични средства 
на заинтересовани граждани и фирми. Финансирането на пътноподдържащите и 
строително-монтажните работи се осъществява от: Бюджетни средства в размер, определен 
от ОбС – Цариброд, Лични средства на заинтересовани граждани и фирми в останалата 
част. През 2021 г. за поддържане, реконструкция, развитие и опазване на общински и 
некатегоризирани пътища, от бюджета на Община Цариброд са отпуснати общо 26 200 
000,00 динара, а през 2021 г. са изплатени 24 729 563,63 динара. За поддръжката на 
общинските пътища през 2022 г. са предвидени средства в размер на 25 000 000,00 динара.  
 
 
В Цариброд, 27.01.2022 г. 
№ 06-7/2022-15/73-1 
 

ОБЩИНСКИ ИПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЦАРИБРОД 
 
 

                                                                     ПРЕДСЕДАТВСТВАЩ 
                                                                          Зоран Геров, с.р. 
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