
 

Проект 

СЪОБЩЕНИЕ 

за средствата за масово осведомяване 

Министерският съвет на Република България прие промени в Наредбата за 

специално ползване на пътищата и в Правилника за прилагане на Закона за пътищата. 

Предложените изменения и допълнение на Наредбата за специално ползване на 

пътищата целят подобряване на правната уредба, касаеща дейностите, свързани със 

специалното ползване на пътищата и уеднаквяване на разпоредбите й с тези на Закона 

за пътища /ЗП/.  

Съгласно § 6 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение на Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.) се прекратява дейността 

на държавно предприятие Национална компания "Стратегически инфраструктурни 

проекти" от деня на влизане в сила на закона. С цел уеднаквяване на законовите и 

подзаконови нормативни актове с проекта на постановление се предлага да отпаднат 

текстовете, регламентиращи издаване на разрешения за специално ползване на 

пътищата от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти". 

            В проекта на постановление се предлага регламентация на обезопасяването на 

търговски крайпътни обекти в съответствие с изискванията на БДС EN 1317 и 

Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по 

Републиканската пътна мрежа от 2010 г. на АПИ. 

С измененията се урежда и възможността за преиздаване на разрешения за 

експлоатация на рекламни съоръжения. Такава се предвижда по инициатива на 

титуляра на разрешението и преди изтичане срока на валидност на същото.  

 С приемането на проекта на акт се очаква да се постигне подобряване 

ефективността на дейностите, както и до намаляване на регулаторната 

административна тежест. Предвидените изменения и допълнения в НСПП касаят 

подобряване на разрешителния режим при издаване на разрешения за специално 

ползване във връзка с условията за издаване на разрешенията и свързаните с тях 

документи. 

  С проекта на постановление се правят изменения и допълнения и в Правилника 

за прилагане на Закона за пътищата, с които разпоредбите му се привеждат в 

съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за пътищата, Правилника 

за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и Закона за публичните финанси. Измененията на Правилника за 



прилагане на Закона за пътищата имат за цел уеднаквяване на разпоредбите му с тези 

на нормативния документ, чийто условия и ред за прилагането му осигуряват, както и с 

останалите изброени по-горе текстове. Това ще доведе до по-доброто му и ефективно 

приложение предвид спецификата на предмета на правно регулиране, а именно: 

изграждането, управлението, поддържането, ползването и финансирането на пътната 

инфраструктура, нейното развитие и безопасност.  

  

Съгласувал: 

Татяна Пройчева – директор на дирекция „ВОПМС“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Съгласувано с: 

инж. Дончо Атанасов    член на УС на АПИ                   …………..     ………….. 

(име и фамилия)         (длъжност, структурно звено)          (подпис)            (дата) 

 

Живко Боговски  Директор на Дирекция АРОК         …………..     ………….. 

(име и фамилия)    (длъжност, структурно звено)          (подпис)            (дата) 

 

 

Димитър Петков  Директор на Дирекция БФРП         …………..     ………….. 

(име и фамилия)    (длъжност, структурно звено)          (подпис)            (дата) 

 

 

инж. геол. Георги Златев  Директор на Дирекция ППИ         …………..     ………….. 

(име и фамилия)                 (длъжност, структурно звено)           (подпис)            (дата) 

 

Ивайло Иванов   Директор на Дирекция ОППО         …………..     ………….. 

(име и фамилия)    (длъжност, структурно звено)          (подпис)            (дата) 

 

 

Стефка Станева     И.д. Началник на отдел в дирекция ОППО         …………..     ………….. 

(име и фамилия)    (длъжност, структурно звено)                                 (подпис)            (дата) 

Изготвили: 

инж. Пенка Савова    Началник на отдел в дирекция ППИ         …………..     ………….. 

(име и фамилия)               (длъжност, структурно звено)                (подпис)            (дата) 

 

Инж. Татяна Чичоварова    Главен експерт в дирекция ППИ         …………..     ………….. 

(име и фамилия)                   (длъжност, структурно звено)                (подпис)            (дата) 


