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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 

ЗА  

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В 

 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приета на основание чл. 18, ал. 5 и чл.23 от Закона за пътищата, във връзка с чл. 

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е приета с 

Решение № 151 по Протокол  № 14/20.06.2008 г., изм. с доп. с Решение № 346 по 

Протокол № 28/09.02.2009 г., изм. с Решение № 368 по Протокол № 31/06.03.2009 г. 

на Общински съвет – Две могили 
 



§ 1 В чл. 23 се правят следните изменения: 

  1. Ал. 2 се отменя 

  2. Ал. 3 се отменя 

§ 2 В чл. 29, ал. 3  се измененя така: 

„чл. 29. ал. 3  Разрешението за специално ползване по ал. 2 е 

валидно за срок от две години. ” 
§ 3  Чл. 30  се изменя и придобива следния вид: 

„Чл.30. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване 

заинтересуваното лице прилага:   

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 

6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); 

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението; 

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят 

местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо 

съседните поземлени имоти; 

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи; 

5. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на 

движението".” 

§ 4. Чл. 32 се правят следните изменения: 

1. ал. 2 се отменя 

§ 5.  Чл. 34 се изменя и придобива следния вид: 

„чл. 34, ал.2 Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно 

за срок от 6 (шест)  месеца. ” 
§ 6. В т. 1 Чл. 35 се изменя и придобива следния вид: 

„Чл.35. Към искането за специално ползване по чл. 34 заинтересуваното 

лице прилага: 

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 

ДОПК; 

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението; 

3. Технически или работен проект за конкретното съоръжение. 

4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното 

съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за 

собственост и актуална скица на имота; 

5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, 

органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В 

протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на 

Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по 

републиканската пътна мрежа.”  

 

§ 7. Заключителна разпоредба 

 

1. Разпоредбите на § 1 до  § 6 от Наредбата влизат в сила от 01.07.2017г. 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за управление на 

пърната мрежа в Община Две могили, област Русе е приета на основание чл. 21, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 

1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 



комисии и взаимодействието му с общинската администрация с Решение № ...... по 

Протокол № …./…..06.2017 г. на Общински съвет – Две могили и е подпечатана с 

официалния печат на Председателя на Общинският съвет. 
  

 

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

____________ (Айдън Сабривев Карамехмедов) 

 

 
 Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. „България” № 84 

/Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 

dvemogili@mbox.digsys.bg. 

 


