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от 13 април 2007 година

ЗА

УТВЪРЖДАВАНЕ СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

На основание чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Утвърждава
приложението.

списък

на

общинските

пътища

съгласно

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

мб-БС
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Приложение

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

мб-БС

RMS236_13.04.2007.DOC

Общи положения:
1. СПИСЪКЪТ включва пътища, които по функции отговарят на изискванията за
местен общински път, съгласно чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за пътищата и „Критериите за включване на път в списъка на общинските
пътища” (приети с Решение № КАЕП-01-02-51/6.10.2006 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и регионална политика) и
които, по данни от общинските служби по земеделие и гори, са съставени от
имоти (кадастрални единици) - общинска собственост.
2. Всеки път, включен в списъка, е представен с:




идентификационен номер;
наименование, и
информационни данни.

(a) Идентификационният

номер съдържа кода на областта по ЕКАТТЕ
(Единния
класификатор
на
административно–териториалните
и
териториалните единици), където е началото на пътя.

Съставна част на идентификационния номер е категорията на пътя.
Идентификационният номер е уникален в рамките на страната.
(b) Наименованието на пътя включва имената на населени места и селищни

образувания, както и имената на социални, обществени, спортни,
археологически, културни и др. обекти, които пътят обслужва.
Имената на населените места са според НРНМ (Националния регистър на
населените места, Изд. на НСИ, 2006 ).
Всяко наименование на местен общински път е уникално в рамките на
страната.
(c) Информационните данни за един път са имената на общините, през

територията на които той преминава.
3. Местните общински пътища са класифицирани в три категории съгласно
приетия с решение на Експертния съвет на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството от 30 юни 2005 г. МОДЕЛ ЗА
КАТЕГОРИЗИРАНЕ.
Категорията отразява транспортното значение на пътя за икономическото и
социалното развитие на общината, съпоставено със средните за страната
оценки за значимост на един общински път.
Категорията на един местен общински път се формира на базата на:

мб-БС



брой на жителите в населените места, през които пътят преминава;



брой курсове на организирания превоз;
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характер на обекта, към който пътят обезпечава връзка –
административен център, производствено предприятие, туристически
обект от местно или национално значение, връзка за достъп до друг
вид транспорт и т.н.;



начин на използване на пътя - сезонно, постоянна връзка, дублираща
връзка за скъсяване на разстоянието;

Числото на категорията (1, 2 или 3) е включено в номера на пътя.

Система за номериране
Идентификационният номер на местен общински
7-значен буквено-цифров код със следната структура:

път

представлява

АААКХХХ
1

2

3 4

5

6 7



Първите три разряда (ААА) представляват идентификационния код на
областта по ЕКАТТЕ, в която се намира началото на пътя (км 0+0).
Изписан е на латиница с големи букви.



Четвъртият разред (К) е числото на категорията на пътя – 1, 2 или 3.



Последните три разряда (ХХХ) са номер на пътя в областта. Номерата на
пътищата, тръгващи в дадена област, образуват непълна редица.
Позициите 5 и 6, когато са незначещи, получават стойност “нула”.
Например:
Идентификационният номер на 33-и път, 2-ра категория, който тръгва от
Кърджали, община Ардино, ще бъде записан така: KRZ2033.

Идентификационните номера на местните общински пътища са уникални в
рамките на страната.

Наименование
В наименованието на един местен общински път са включени имената на
населени места, селищни образувания и други обекти, които пътят
обслужва. Когато броят на обслужваните обекти е по-голям от 4, някои
имена са изпуснати - включени се само онези, които недвусмислено
определят ситуационното положение на пътя. Имената на обслужваните
обекти са изписани по реда на срещането им в направление от началото към
края на пътя.


Всеки местен общински път има задължително едно свързване с общата
пътна мрежа на страната. В наименованието на пътя то е указано чрез
номера на пътя (републикански или друг общински), към който става
привързването. За по-точно локализиране мястото на привързването,
където това се налага, е посочена и пътната отсечка. Пътят и отсечката,
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в които става привързването, са изписани в прави скоби. Привързване
може да има и в края на общинския път. В такива случаи отсечка не се
посочва.
SFO1230 : / I - 6 , Долни Богров – Пирдоп / Григорево – Елин Пелин /III – 105 /


Административните граници между общините са неразделна част от
наименованието на общинския път, когато той преминава през повече от
една община. Имената на съседните общини, чиито граници се пресичат,
са записани в кръгли скоби.
VAR2071 :



/III – 906/ Дюлино – Попович – Граница общ. (Бяла
Несебър) - /I – 9/

–

Имената на населени места, включени в наименованието на един
общински път, се изписват без съкращението за (гр.) и село (с.).
Имената на други обслужвани от пътя обекти са записани с означение на
вида им.

Значение на използваните съкращения в наименованието на пътищата от
списъка на общинските пътища:
археол. к-с
асф. база
бул.
в.
в.з.
ВП
ВРЗ
Граница........
грн. застава
депо ПО
депо СО
депо ТБО
ДЗС
дом за ....... УИ
дом за ......... УУИ
ез.
жп гара
жп спирка
ЗМК
ист. м.
ист.-археол.
к. к-с
к-с
кв.
лет.
л. дом
м.
ман.

- археологически комплекс;
- асфалтова база;
- булевард;
- връх;
- вилна зона;
- военно поделение;
- военно - ремонтен завод
- държавна граница (изписва се държавата);
- гранична застава;
- депо за промишлени отпадъци;
- депо за строителни отпадъци;
- депо за твърди битови отпадъци;
- държавно земеделско стопанство
- дом за ......... с умствена изостаналост;
- дом за ........ с умерена умствена изостаналост;
- езеро;
- гара на жпл;
- спирка на жпл;
- завод за метални конструкции
- историческа местност;
- историко-археологичен
- курортен комплекс;
- комплекс;
- квартал;
- летовище;
- ловен дом;
- местност;
- манастир;

4
мах.
МТЦ
н.
о.
о. п.
общ.
ок. п.
п. в.
п. к.
помп. ст.
поч. ст.
поч. база
ПП
пр.
прес. инсталация
преч. ст.
ПСОВ
пътн. въж. линия
РРС
санаториум БЗ
тел.кула
тур. к-с
х.
хот. к-с
ХТК
яз.
яз. стена

- махала;
- младежки туристически център;
- нос;
- остров;
- обходен път;
- община;
- околовръстен път;
- пътен възел;
- пътно кръстовище;
- помпена станция
- почивна станция;
- почивна база;
- производствено предприятие;
- проход;
- пресевна инсталация;
-

пречиствателна станция;
пречиствателна станция за отпадни води;
пътническа въжена линия (лифт);
радиорелейна станция;
санаториум за белодробни заболявания;
телевизионна кула;
туристически комплекс;
хижа;
хотелски комплекс;
хидротехнически комбинат
язовир;
язовирна стена;

************Приложение

