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 Решение за приемане на Обобщен годишен доклад на Прокуратурата на
Република България за прилагането
на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през
2009 г.
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8

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

2

 Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за
временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
10

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите
и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и
чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Светлана Ангелова Найденова за член
на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7465

РЕШЕНИЕ

за приемане на Обобщен годишен доклад
на Прокуратурата на Република България
за прилагането на закона и за дейността на
прокуратурата и разследващите органи през
2009 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т.
16 от Конституцията на Република България и
чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Обобщения годишен доклад на
Прокуратурата на Република България за прилагането на Закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г.,
№ 011-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет
на 28.5.2010 г.
2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Главния прокурор на Република
България констатациите и препоръките, които
се съдържат в становището на Комисията по
правни въпроси.
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Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7466

РЕШЕНИЕ

за приемане на Обобщен годишен доклад
за прилагането на закона и за дейността на
административните съдилища през 2009 г.,
№ 011-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет
на 28.5.2010 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т.
16 от Конституцията на Република България и
чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г., № 011-00-4,
внесен от Висшия съдебен съвет на 28.5.2010 г.
2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Върховния административен
съд констатациите и препоръките, които се
съдържат в становището на Комисията по
правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7467

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за периода 20 декември 2009 г. – 20 юли
2010 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т.
17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 4, ал. 5 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия и чл. 80, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия за периода 20
декември 2009 г. – 20 юли 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7468
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за прилагане на Единния
класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г.,
бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71
от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4
и 58 от 2010 г.), се създава чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Длъжността „сътрудник по
управление на европейски проекти и програми“ подпомага управлението на помощта
от оперативните програми на Европейския
съюз, Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство,
Норвежката програма за сътрудничество за
икономически растеж и устойчиво развитие в
България, Европейския фонд за интеграция на
граждани на трети страни и други европейски
програми.
(2) Длъжността по ал. 1 е свързана с предоставянето на специфична експертиза при
управление на проектите, съфинансирани от
програмите, както и при изготвянето, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката,
информацията и контрола на програмите.
(3) В зависимост от възложените задължения и необходимите за тяхното изпълнение
професионална квалификация и професионален
опит длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“ се степенува
в три групи, подредени в низходящ ред – съответно главен, старши и младши, като се вземат
предвид обхватът и обемът на изпълняваната
от тях дейност.
(4) Длъжността по ал. 1 може да се ползва
във:
1. административните структури, които изпълняват функциите по управление, мониторинг
и контрол на Структурните фондове и Кохезионния фонд, в т. ч. Централното координационно
звено, Сертифициращия орган, Одитния орган,
управляващите органи и Междинните звена на
оперативните програми на Европейския съюз
и Отговорния орган по Европейския интеграционен фонд (ЕИФ);
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2. Националното координационно звено по
Норвежката програма за сътрудничество за
икономически растеж и устойчиво развитие в
България, Националното координационно звено
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, Националното
координационно звено по Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, Централния
съкровищен орган по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Изпълнителната агенция по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство;
3. административните звена в конкретните бенефициенти на Оперативна програма
„Транспорт“.
(5) Длъжността по ал. 1 се заема по трудово
правоотношение, като възнагражденията на
служителите се финансират изцяло от техническата помощ на съответната програма по ал. 1.
(6) Длъжността по ал. 1 може да бъде заемана за срок до приключване на съответната
програма или до изчерпване на средствата по
техническата є помощ.
(7) Необходимите щатни бройки за заемане на длъжността по ал. 1, техните функции
и източникът на финансиране се определят
с устройствените правилници на съответните
администрации.“
§ 2. В Единния класификатор на длъжности
те в администрацията, приет с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от
2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и
46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г.,
бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г., бр.
2, 3, 18, 34, 44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г. и
бр. 4 и 25 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 1 от длъжностно ниво Б2, в колона
2 след думите „Държавен експерт“ се поставя
точка и запетая и се добавя „главен сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“.
2. На ред 1 от длъжностно ниво Б3, в колона 2 след думите „държавен инспектор“ се
поставя точка и запетая и се добавя „главен
сътрудник по управление на европейски проекти и програми“.
3. На ред 4 от длъжностно ниво Б3, в колона 2 след думите „Финансов контрольор“ се
поставя точка и запетая и се добавя „старши
сътрудник по управление на европейски проекти и програми“.
4. На ред 1 от длъжностно ниво Б4, в колона 2 след думите „главен юрисконсулт“ се
поставя точка и запетая и се добавя „главен
сътрудник по управление на европейски проекти и програми“.
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5. На ред 2 от длъжностно ниво Б4, в
колона 2 след думите „главен инспектор“ се
поставя точка и запетая и се добавя „старши сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“ и след думите „старши
вътрешен одитор“ се поставя точка и запетая
и се добавя „младши сътрудник по управление
на европейски проекти и програми“.
6. На ред 1 от длъжностно ниво Б5, в
колона 2 след думите „главен инспектор“ се
поставя точка и запетая и се добавя „старши сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“ и след думите „старши
инспектор“ се поставя запетая и се добавя
„младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“.
7. На ред 4 от длъжностно ниво Б6, в колона 2 след думите „старши счетоводител“ се
поставя запетая и се добавя „младши сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“.
8. В забележките се създава т. 4:
„4. Длъжностите „главен сътрудник по
управление на европейски проекти и програми“, „старши сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“ и „младши
сът рудник по у п равление на европейск и
проекти и програми“ се заемат по трудово
правоотношение в съответните администрации в съответствие с чл. 7а от Нaредбата
за прилагане на Единния класификатор на
длъжностите в администрацията, приета с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г.,
бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2,
18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4 и 58 от 2010 г.).“
§ 3. В Постановление № 67 на Министерския
съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58 и 61 от 2010 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 2 се създава т. 7:
„7. таблица за размерите на минималните
и максималните основни месечни заплати по
длъжностни нива за служителите, заемащи
длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, в съответствие с чл. 7а от Наредбата за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите
в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр.
46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от
2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и
83 от 2009 г. и бр. 4 и 58 от 2010 г.), съгласно
приложение № 7a.“
2. Създава се приложение № 7a към чл. 2,
т. 7:
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„Приложение № 7a
към чл. 2, т. 7

Таблица за размерите на минималните и максималните
основни месечни заплати по длъжностни нива за
служителите, заемащи длъжността „сътрудник по
управление на европейски проекти и програми“, в
съответствие с чл. 7а от Наредбата за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията
№ Длъжностни нива от
От 1 октомври 2010 г.
по Единния класифика- минимална максимална
ред тор на длъжностите
основна
основна
в администрацията
месечна
месечна
заплата
заплата
(в лв.)
(в лв.)
1.
Б2
1000
2500
2.
Б3
900
2400
3.
Б4
800
2200
4.
Б5
700
2000
5.
Б6
650
1800

“
§ 4. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 75:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 1, 4, 6, 8, 9 и т. 10, буква „б“ се подпомага от
служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, назначени за
срок до приключване на съответната програма,
финансирана с европейски средства, когато
това е предвидено в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на съответната програма, финансов
инструмент или механизъм, финансирани с
европейски средства.“
2. В чл. 76:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 9 и 10 се подпомага от служители, заемащи
по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти
и програми“, назначени за срок до приключване на съответната програма, финансирани с
европейски средства, когато това е предвидено
в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на съответната програма, финансов
инструмент или механизъм, финансирани с
европейски средства.“
3. В чл. 77:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) се създава нова т. 9:
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„9. координира работата на информационните центрове за популяризиране политиката на
сближаване на Европейския съюз в България с
цел постигане и поддържане на единен подход
и гарантиране качеството на предлаганите от
тях услуги;“
бб) досегашната т. 9 става т. 10;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 4 и 9 се подпомага от
служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, назначени за
срок до приключване на съответната програма,
финансирани с европейски средства, когато
това е предвидено в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на съответната програма, финансов
инструмент или механизъм, финансирани с
европейски средства.“
4. В чл. 77а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 1 – 7, 9 – 13 се подпомагат от служители, заемащи по трудово правоотношение
длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, назначени за
срок до приключване на Оперативна програма
„Техническа помощ“, когато това е предвидено
в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от Оперативна
програма „Техническа помощ“.“
5. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1:
а) в наименованието числото „428“ се заменя с „457“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „136“ се заменя със „165“;
в) на ред „дирекция „Програмиране на
средствата от Европейския съюз“ числото „23“
се заменя с „31“;
г) на ред „дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“ числото „15“ се
заменя с „21“;
д) на ред „дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ цифрата „8“ се заменя със „17“;
е) на ред „дирекция „Оперативна програма
„Техническа помощ“ числото „11“ се заменя
със „17“.
§ 5. В Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271 на
Министерския съвет от 17 ноември 2009 г. (ДВ,
бр. 94 от 2009 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 2 числото „612“ се заменя
с „632“.
2. В чл. 28:
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а) в ал. 1, т. 1 се създават букви „ц“ и „ч“:
„ц) осъществява функции по управление на
съвместната инициатива JASPERS;
ч) осъществява функции по управление на
съвместната инициатива JESSICA.“;
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Осъществяването на функциите по ал. 1,
букви „а“, „в“, „г“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“, „л“,
„н“, „о“, „п“, „с“, „т“, „у“, „ф“, „х“, „ц“ и „ч“ се
подпомага от служители, заемащи по трудово
правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“,
назначени за срок до приключване на Оперативна програма „Регионално развитие“, когато
това е предвидено в длъжностното разписание.
(5) Възнагражденията на служителите по
ал. 4 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Регионално
развитие“.“
3. В приложението към чл. 13, ал. 3:
а) в наименованието числото „612“ се заменя с „632“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „460“ се заменя с „480“;
в) на ред „Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие“ числото „133“ се
заменя със „153“.
§ 6. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, приет с Постановление № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „651“ се заменя
с „661“.
2. В чл. 30:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 1 и 2 се подпомага от служители, заемащи по
трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“, назначени за срок до приключване
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“,
когато това е предвидено в длъжностното
разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“.“
3. В приложението към чл. 11, ал. 3:
а) в наименованието числото „651“ се заменя с „661“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „465“ се заменя с „475“;
в) на ред „дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ числото „75“ се заменя с „85“.
§ 7. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия към министъра на
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икономиката, енергетиката и туризма, приет с
Постановление № 240 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г. и бр. 3
и 98 от 2009 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 8 числото „228“ се заменя с „238“.
2. В чл. 13 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 2 и 3 се подпомага от служители, заемащи по
трудово правоотношение длъжността „сътрудник
по управление на европейски проекти и програми“, назначени за срок до приключване на
Оперативна програма „Развитие на конкуренто
способността на българската икономика“, когато
това е предвидено в длъжностното разписание.
(4) Възнагражденията на служителите по
ал. 3 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“.“
3. В приложението към чл. 8, ал. 4:
а) в наименованието числото „228“ се заменя с „238“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „185“ се заменя със „195“;
в) на ред „Главна дирекция „Конкуренто
способност и иновации“ числото „164“ се заменя
със „174“.
§ 8. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15
от 2010 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 32, ал. 2 числото „319“ се заменя
с „334“.
2. В чл. 51 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 8 се подпомага от служители, заемащи по
трудово правоотношение длъжността „Сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“, назначени за срок до приключване
на Оперативна програма „Транспорт“, когато
това е предвидено в длъжностното разписание.
(5) Възнагражденията на служителите по
ал. 4 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Транспорт“.“
3. В приложението към чл. 32, ал. 3:
а) на ред „Специализирана администрация“
числото „203“ се заменя с „218“;
б) на ред „дирекция „Координация на програми и проекти“ числото „46“ се заменя с „61“.
§ 9. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с
Постановление № 274 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 94 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
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аа) създава се нова т. 11:
„11. организацията и предоставянето на експертна помощ при подготовката на проектни
предложения на бенефициенти при процедури
за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
„Околна среда“;“
бб) досегашните т. 11 – 13 стават съответно
т. 12 – 14;
вв) досегашната т. 14 става т. 15 и се изменя така:
„15. организацията, изпълнението и контролът на дейности за техническа помощ с оглед
осигуряването на ефективно изпълнение на
Оперативна програма „Околна среда“;“
гг) досегашните т. 15 – 35 стават съответно
т. 16 – 36;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 4, 10, 11, 15, 25, 26 и 30 се подпомага от
служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, назначени за
срок до приключване на Оперативна програма
„Околна среда“, когато това е предвидено в
длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Околна среда“.“
2. В чл. 43:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 3 – 12 се подпомага от служители, заемащи
по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти
и програми“, назначени за срок до приключване
на Оперативна програма „Околна среда“, когато
това е предвидено в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Околна среда“.“
3. В приложението към чл. 16, ал. 2:
а) в наименованието числото „441“ се заменя с „476“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „348“ се заменя с „383“;
в) на ред дирекция „Кохезионна политика
за околна среда“ числото „42“ се заменя с „57“;
г) на ред дирекция „Фондове на Европейския съюз за околната среда“ числото „56“ се
заменя със „76“.
§ 10. В Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и
науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12
от 2010 г.; изм., бр. 56 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27, ал. 2 числото „435“ се заменя
с „457“.
2. В чл. 53:
а) създават се нови ал. 2 и 3:
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„(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1 се подпомага от служители, заемащи по
трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“, назначени за срок до приключване
на съответната програма, финансирана с европейски средства, когато това е предвидено
в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ и техническата помощ
на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.“;
б) досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 4 – 6;
в) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
3. В приложението към чл. 27, ал. 3:
а) в наименованието числото „435“се заменя
с „457“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „315“ се заменя с „337“;
в) на ред „Главна дирекция „Структурни
фондове и международни образователни програми“ числото „68“ се заменя с „90“.
§ 11. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.;
изм., бр. 2 от 2010 г.; попр., бр. 3 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 18 и 57 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 29 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 1, 2, 3, 9 – 14 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение
длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, назначени за
срок до приключване на оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, когато това
е предвидено в длъжностното разписание.
(4) Възнагражденията на служителите по
ал. 3 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“.“
2. В чл. 35:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) в т. 6 думите „чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност“ се
заменят с „чл. 240 и 241 от Договора за функционирането на Европейския съюз“;
бб) в т. 7 думите „Съда на Европейските
общности за прилагането на актове на Европейската общност“ се заменят със „Съда на
Европейския съюз за прилагането на актове
на Европейския съюз“;
вв) в т. 11 след думите „Националната стратегия по миграция и интеграция“ се поставя
точка и текстът до края се заличава;
гг) създава се нова т. 12:
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„12. осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по
трудова миграция към министъра;“
дд) досегашната т. 12 става т. 13;
ее) създава се т. 14:
„14. изпълнява функциите на отговорен
орган по Европейския фонд за интеграция на
граждани на трети държави в рамките на Общата програма „Солидарност и управление на
миграционните потоци“ на Европейския съюз.“;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 14 се подпомага от служители, заемащи по
трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“, назначени за срок до приключване
на съответната програма, финансирана с европейски средства, когато това е предвидено
в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на Европейския фонд за интеграция
на граждани на трети страни за периода
2007 – 2013 г.“
3. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в наименованието числото „312“ се заменя с „319“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „231“ се заменя с „248“;
в) на ред „главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“
числото „116“ се заменя със „118“;
г) на ред „дирекция „Свободно движение
на хора, миграция и интеграция“ числото „12“
се заменя със „17“.
§ 12. В Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74
и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и
71 от 2008 г. и бр. 2 и 17 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 14 – 17 се подпомага от служители, заемащи
по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти
и програми“, назначени за срок до приключване на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, когато това е предвидено
в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“.“
2. В чл. 16б:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
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„(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 8 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение
длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, назначени за
срок до приключване на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, когато това
е предвидено в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“.“
3. В приложението към чл. 7, ал. 3:
а) в наименованието числото „4728“ се заменя с „4739“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„93“ се заменя с „95“;
в) на ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ числото „39“ се заменя с „41“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „4569“ се заменя с „4578“;
д) на ред „дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“
числото „48“ се заменя с „57“.
§ 13. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2004 г (обн., ДВ, бр.
53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр.
38, 48 и 102 от 2006 г., бр. 86 и 101 от 2007 г.,
бр. 32 и 71 от 2008 г. и бр. 2 и 34 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14а се създават ал. 3 и 4:
„(3) Осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 1 – 8, 12 и 14 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение
длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, назначени за
срок до приключване на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, когато това
е предвидено в длъжностното разписание.
(4) Възнагражденията на служителите по
ал. 3 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“.“
2. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2:
а) в наименованието числото „2386“ се заменя с „2396“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „2264“ се заменя с „2274“;
в) на ред „Главна дирекция „Европейски
фондове и международни проекти“ числото
„75“ се заменя с „85“.“
Заключителна разпоредба
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7475
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 245 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма
„Регионално развитие“, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 83 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. закупуване на земя и/или придобиване
на ограничени вещни права при спазване на
следните условия:“.
2. В т. 3:
а) в буква „г“ накрая се поставя запетая и се
добавя „изграждане, реконструкция, рехабилитация на обходни пътища и временна организация
на движението“;
б) буква „д“ се изменя така:
„д) разходи за строителни и монтажни работи за:
аа) строителство, разширяване (пристрояване/дострояване, надстрояване), обновяване,
преустройство, реконструкция и всички видове
ремонт на сгради – земни работи, укрепителни съоръжения, ремонт и възстановяване
на конструкцията, подмяна или ремонт на
водопроводни, канализационни, електрически,
отоплителни, климатични, пожароизвестителни,
телекомуникационни инсталации в сгради, внедряване на инсталации, използващи възобновяеми
енергийни източници, изпълнение на мерки за
енергийна ефективност, включително обследване за енергийна ефективност и сертифициране
на сгради, довършителни работи, създаване
на архитектурна среда за хора с увреждания и
други специфични дейности в зависимост от
предназначението на строежа;
бб) реконструкция и рехабилитация на пътища – трасировка, земни работи, полагане на нова
пътна настилка, ремонт на пътното тяло, ремонт
на съществуваща пътна настилка, изпълнение
на укрепителни и отводнителни съоръжения, на
пътна сигнализация и маркировка, предпазни
огради, осветление и други мерки, свързани с
безопасността на пътя;
вв) изграждане, реконструкция, ремонт и
рехабилитация на телекомуникационна инфраструктура и инфраструктура за широколентов
достъп до интернет по съвременни технологии – изграждане на пасивна инфраструктура,
полагане на тръби, изтегляне на оптичен кабел,
направа на муфи, довеждане на кабела до съответна точка на присъствие (POP point of present)
в населените места или изграждане на мачти
крепежни съоръжения за външните устройства
на радиорелейни линии или други безжични

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

комуникационни преносни съоръжения, изграждане на технологични помещения с подходящо
електрозахранване и климатизация за включване
на телекомуникационни мощности за достъп;
изграждане, въвеждане в редовна експлоатация
на активно оборудване за достъп и др.;
гг) изграждане на газопреносна и газоразпределителна мрежа;
дд) строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и
в зони с концентрация на бизнес дейности/
индустриални зони;
ее) възстановяване, консервация, опазване,
реставрация и експониране на паметници на
културата, природни, културни и исторически
забележителности;
жж) строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в
райони на туристически атракции, изпълнение
на туристическа маркировка; развитие на туристическа инфраструктура (туристически пътеки,
пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда
и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);
зз) изграждане, реконструкция и ремонт на
инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения (корекции на реки, диги,
охранителни канали, крайбрежни стени и др.
съоръжения), за борба с ерозията на речните
брегове (прагове, крайбрежни стени, габиони и
др. съоръжения); за борба с ерозията и абразията
на морските и речните брегове (крайбрежни
стени, диги, буни, вълноломи и др. съоръжения);
изграждане, реконструкция и ремонт на малки
по обем преливници, бентове, водоеми и др.,
които са част от инфраструктура за защита на
населени места от наводнения;
ии) изграждане, реконструкция и ремонт на
инфраструктурни съоръжения за укрепване на
свлачища: вертикална планировка, силови съоръжения и съоръжения за отвеждане на подземните и повърхностните води извън свлачището
(преоткосиране, дренажни системи, канавки и
шахти, канализации за отвеждане на дренираните
и дъждовните води извън свлачището, анкерни
и пилотни конструкции, подпорни стени, анкерирани стени, шлицовани стени, изграждане
на автоматизирани контролно-измервателни
системи и др. съоръжения);
кк) изграждане, реконструкция и ремонт на
инфраструктурни съоръжения за укрепване на
срутища (телени мрежи, предпазни канавки,
уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни
насипи, защитни навеси и др. съоръжения);
лл) строителство, преустройство, реконструкция, рехабилитация и изграждане на зони за
обществен отдих (паркове, зелени площи, детски
площадки, спортни площадки, санитарни възли
и др.) и свързаното с тях изграждане/рехабилитация на подземната техническа инфраструктура
(електро-, ВиК мрежи, поливни и напоителни
системи) или ако е необходимо – тяхното
изместване; пешеходни алеи и тротоари, велосипедни алеи, обществени площади, подлези,
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надлези, улични мрежи, включително ако е
необходимо изместване на съществуващи комуникации – електро-, ВиК, съобщителни и други;
транспортна инфраструктура (включително подобряване достъпността на градските автобусни
спирки, подобряване на спирки, бази за ремонт
и поддръжка и оборудване, развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа, антивибрационни
съоръжения и съоръжения за шумоизолация и
др.), обществени паркинги, внедряване на енергоспестяващо улично осветление, включително
изграждане на подземна кабелизация за целта;
създаване на архитектурна среда за хора с увреждания, съоръжения и системи за сигурност
и безопасност, елементи на градско обзавеждане, поставяне на рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи;“
в) създава се нова буква „е“:
„е) разходи за доставка и монтаж на съоръжения и оборудване, които трябва да се
инсталират за постоянно ползване на мястото
на изпълнение на проекта;“
г) досегашната буква „е“ става буква „ж“;
д) досегашната буква „ж“ става буква „з“ и
в нея накрая се поставя запетая и се добавя
„изготвяне на технически паспорт и геодезическо заснемане“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. разходи за услуги за:
а) разработване на интегрирани планове за
градско развитие, устройствени схеми и планове;
б) въвеждане на автоматизирани системи за
управление и контрол на трафика, разработване
на планове за управление на трафика;
в) извършване на инвентаризации и оценка
на туристическите ресурси, организиране на и/
или участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси,
изложения, панаири, фестивали, семинари,
конференции, обучения, работни срещи, форуми
и др.), изработване и регистриране на марки и
географски означения, изработване и въвеждане
на стандарти и системи за сертифициране на
качеството, мониторинг на ефективността на
маркетинговите дейности;
г) разработване на проучвания и анализи,
стратегии, концепции, планове за действие и
програми, материали за дистанционно обучение;
д) предоставяне на консултации, разходи за
изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали,
бази данни, реклама в медиите, промоционални
прояви;
е) разработване на документация за процедура
за определяне на изпълнител.“
§ 2. В чл. 12, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. разходи за ремонт и възстановяване
на съществуващата конструкция на жилищни
сгради; ремонт/обновяване на общите части
на жилищни сгради, включително осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с
увреждания;“.
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2. Точка 5 се изменя така:
„5. разходи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност (подмяна на дограма, външна
топлоизолация, газоснабдяване), включително
за изготвяне на обследване на енергийна ефективност;“.
§ 3. В чл. 14, ал. 1 думите „тези служители“
се заменят с „тези лица“.
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В т. 2 след думите „професионални услуги“
се поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава.
2. В т. 3 и 4 думите „на служителите“ се
заличават.
3. Точка 16 се изменя така:
„16. разходи за разработване на документация и провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки.“
§ 5. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) За „проекти, генериращи приходи“ по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. се
прилагат следните изисквания:
1. допустимите разходи за „проекти, генериращи приходи“ не следва да превишават разликата
между текущата стойност на инвестиционните
разходи и текущата стойност на нетните приходи
от инвестицията за даден референтен период;
2. текущата стойност на инвестиционните
разходи и текущата стойност на нетните приходи от инвестицията се определят като част от
финансовия анализ за всеки конкретен „проект,
генериращ приходи“.
(2) Когато само част от инвестиционните
разходи за „проект, генериращ приходи“ са
допустими за финансиране, нетните приходи
са разпределят пропорционално между допустимата и недопустимата за финансиране част
на инвестиционните разходи.
(3) Когато не е възможно да се оценят предварително приходите, генерирани в рамките на
5 години от приключването на проекта, те се
приспадат от разходите за проекта, които са
декларирани към Европейската комисия, и се
възстановяват от бенефициента.“
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 7:
„7. „Проект, генериращ приходи“ е проект
по смисъла на чл. 55, параграф 1 от Регламент
(EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г.,
съдържащ основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7506
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 3
от 16 август 2010 г.

за временната организация и безопасността
на движението при извършване на строителни
и монтажни работи по пътищата и улиците
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията
и редът за създаване на временна организация
и безопасност на движението (ВОБД) при извършване на строителни и монтажни работи
(СМР) по пътища и улици, видът и начинът
на поставяне на пътна маркировка, пътни
знаци, пътни светофари и други средства за
сигнализация.
(2) Наредбата се прилага и за сигнализиране
на препятствия в обхвата на пътя или улицата,
възникнали в резултат на аварии и пътнотранспортни произшествия.
(3) Наредбата не се прилага за работите,
свързани със зимното поддържане на пътищата
и улиците.
(4) При прилагането на наредбата се спазват изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на СМР съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2006 г.).
Чл. 2. (1) Работите по чл. 1, ал. 1, които
създават затруднения и опасност за движението,
като намаляване на широчината или нарушаване
на целостта на пътната (уличната) настилка,
на банкетите или на тротоарите, както и рязко
влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., се сигнализират.
(2) Сигнализацията по ал. 1 е временна и
се поставя непосредствено преди започване на
СМР или след установяване на препятствие в
пътен или уличен участък.
(3) Сигнализацията се премахва след приключване на СМР или след отстраняване на
препятствието.
Чл. 3. Сигнализацията за въвеждане на
ВОБД в пътен или уличен участък, в който се
извършват СМР, има за цел:
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1. да информира участниците в пътното
движение за особеностите и опасностите,
възникнали в пътния (уличния) участък, и за
изменените пътни условия;
2. да указва границите на пътния (уличния)
участък с изменени пътни условия;
3. да въвежда режим на движение, който
осигурява безопасно преминаване през пътния
(уличния) участък.
Чл. 4. (1) Възложителите на СМР по чл. 1,
ал. 1 отговарят за изработването и съгласуването
на проекта за ВОБД в случаите на дълготрайни СМР, включително и за СМР по чл. 151 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Проектът за ВОБД се изработва и съгласува при условията и по реда на глава седма.
(3) Проектът за ВОБД се изпълнява въз основа на договор между възложителя и лицата,
които извършват СМР. Лицата, които извършват
дълготрайни СМР, отговарят за поставянето и
поддържането на сигнализацията в съответствие
с проекта за ВОБД и за премахването є след
отпадане на необходимостта от нея.
(4) Собственикът на пътя (улицата) или
администрацията, управляваща пътя (улицата),
отговаря за сигнализирането на препятствия в
обхвата на пътя (улицата), възникнали в резултат
на аварии, както и за премахването на сигнализацията след отстраняване на препятствието.
(5) Лицата, които извършват краткотрайни
или подвижни работи, отговарят за сигнализирането на работния участък в обхвата на пътя
или улицата в съответствие с глава четвърта
и приложенията. При отпадане на необходимостта от сигнализация лицата, отговорни за
поставянето є, я отстраняват.
(6) За сигнализирането на работен участък
по ал. 4 и 5 не е необходимо да се изработва
проект за ВОБД, освен в случай на дълготрайни
аварийни СМР.
Чл. 5. (1) В зависимост от продължителност
та и вида им СМР са:
1. краткотрайни – при които времетраенето
от започването до окончателното им завършване
е в границите на две денонощия;
2. дълготрайни – при които времетраенето от
започването до окончателното им завършване
е повече от две денонощия;
3. аварийни – при които се извършват неотложни работи вследствие на внезапна авария
в обхвата на пътното платно;
4. подвижни – които се извършват през
светлата част на денонощието в движение с
ниска скорост и честа смяна на работното място.
(2) Извършването на краткотрайни или
аварийни работи в тъмната част на денонощието по уличната мрежа в населените места
се допуска само при наличие на осветление.

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

(3) Аварийните СМР могат да бъдат краткотрайни или дълготрайни.
(4) За краткотрайни и подвижни СМР, които
не са завършени през светлата част на денонощието и при които е влошена нормалната
експлоатация на пътя (улицата), се осигурява
денонощна сигнализация до пълното им завършване.
Чл. 6. Лицата, които извършват СМР в
обхвата на пътя или улицата, трябва да носят
отличителен знак (С12) „Облекло с ярък цвят
и светлоотразителни ленти“ съгласно приложение № 1.
Г л а в а

в т о р а

СРЕДСТВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО
Чл. 7. За въвеждане на ВОБД при извършване на СМР в обхвата на пътя или улицата се
използват самостоятелно или съчетани помежду им пътна маркировка, пътни знаци, пътни
светофари и други средства за сигнализиране.
Чл. 8. (1) Пътната маркировка за въвеждане
на ВОБД е с оранжев цвят.
(2) Пътната маркировка се изпълнява от
продукти, които позволяват отстраняването є
след отпадане на необходимостта от нея, без
да оставят следи по пътната настилка.
(3) Пътната маркировка по ал. 1 може да
се изпълнява от лента съгласно БДС EN 1790
„Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна настилка“ или от система,
състояща се от боя за пътна маркировка и
стъклени светлоотразителни перли. Временната маркировка трябва да отговаря на БДС
EN 1436 „Материали за пътна маркировка.
Експлоатационни характеристики на пътната
маркировка“ с изключение на изискванията за
коефициент на яркост и координати за цветност.
Чл. 9. (1) Пътните знаци за въвеждане на
ВОБД отговарят на изискванията на БДС
1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифтове“
и са съгласно приложение № 2.
(2) При въвеждане на ВОБД пътните знаци
Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14, Ж15 и Ж16 и Т17 имат
жълт фон съгласно приложение № 2.
Чл. 10. (1) За въвеждане на ВОБД се използват преносими светофарни уредби с трисекционни пътни светофари (С17) съгласно
приложение № 1.
(2) Светлинните сигнали, подавани от
преносимите светофарни уредби, са с червен,
жълт и зелен цвят и отговарят на изискванията
на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на
движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 18 от 2004 г.).

ВЕСТНИК
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(3) За преносимите светофарни уредби се
използват устойчиви срещу преобръщане стойки.
(4) Преносимите светофарни уредби се
захранват от електрическата мрежа или от
локален източник на електрическа енергия.
Чл. 11. Другите средства за сигнализиране
при въвеждане на ВОБД съгласно приложение
№ 1 са:
1. конуси (С2);
2. бариера (С3.1);
3. въже с червени флагчета или с червени
светлоотразителни елементи (С3.2);
4. лента, ярко оцветена или с успоредни
бели и червени ивици (С3.3);
5. ограничителна табела (С4);
6. табели с направляващи стрелки (С6) и
направляваща стрелка (С7);
7. светлоотразителен кабар (С15);
8. светлинен източник, подаващ мигаща
жълта светлина (С16);
9. трисекционен пътен светофар (С17);
10. предупредителен флаг (С18);
11. затваряща табела със или без светещи
елементи (С19);
12. направляваща бягаща светлина (С20);
13. гъвкави ограничители (С21);
14. разделители на движението (С22);
15. разделители на движението тип „стена“
(С23);
16. табели с променящо се съдържание (С24);
17. облекло с ярък цвят и светлоотразителни
ленти (С12);
18. светлоотразителна стоп-палка (С25).
Чл. 12. Пътните знаци по чл. 9 са с минимални светлотехнически изисквания съгласно
приложение № 5, a другите средства за сигнализиране съгласно чл. 11 са светлоотразителни – когато се използват за въвеждане на ВОБД.
Чл. 13. (1) Конусите (С2) се използват за
сигнализиране на площи, временно забранени за движение, или на линии, забранени за
пресичане.
(2) Конусът се изработва от еластичен материал, има червен или оранжев цвят, с две или
три светлоотразителни ивици (пръстени). Той
е с височина 300, 500 – 550 или 700 – 750 mm,
като масата и размерите на поставката му
трябва да осигуряват устойчивостта му срещу
преобръщане.
(3) Конусите с височина 300, 500 – 550 и
700 – 750 mm се използват, както следва:
1. при второстепенни улици и местни пътища – конуси с височина 300 mm;
2. при първостепенни улици от ІІІ и ІV клас
и при пътища ІІ и ІІІ клас – конуси с височина
500 – 550 mm;

С Т Р. 1 2

ДЪРЖАВЕН

3. при автомагистрали и първокласни пътища, скоростни градски и градски магистрали,
като имат три светлоотразителни ивици, които са от светлоотразително фолио минимум
клас II – конуси с височина 700 – 750 mm.
(4) Върхът на конуса може да е пригоден
за поставяне на допълнително сигнализиращо
средство.
Чл. 14. (1) Бариерата (С3.1) се използва за
сигнализиране на част от платното за движение
или на площи, временно забранени за движение.
(2) Бариерата е оцветена от едната или от
двете си страни с успоредни бели и червени
светлоотразителни ивици, насочени перпендикулярно към платното за движение, които
през нощта и в други случаи на слаба видимост трябва да се комбинират със светлинен
източник (С16).
(3) Бариерата се поставя хоризонтално –
надлъжно или напречно на пътното (улично)
платно на стойки така, че разстоянието от
повърхността на пътната настилка до горния
ръб на бариерата да е 1000 mm.
(4) При автомагистрала, първокласен път
или скоростна градска и градска магистрала
светлоотразителните ивици на бариерата трябва
да са от минимум клас II светлоотразително
фолио.
Чл. 15. (1) Въжето с червени флагчета или с
червени светлоотразителни елементи (С3.2) се
използва за сигнализиране на част от платното
за движение или на площи, временно забранени
за движение.
(2) Флагчетата по ал. 1 са с триъгълна или
правоъгълна форма, с червен цвят и се окачват
на въжето на разстояние едно от друго от 600
до 900 mm.
(3) Въжето се окачва на стойки или на
стабилно закрепени колчета на височина от
800 до 1000 mm от повърхността на пътната
настилка или терена.
(4) Въжето може да има вътрешно осветление на редуващи се жълти и червени ивици.
(5) На въжето могат да се окачват светлинни
източници на разстояние един от друг от 1,50
до 5,00 m.
(6) Светлинните източници по ал. 5 трябва
да отговарят на изискванията по чл. 20.
Чл. 16. (1) Лентата, ярко оцветена или с
успоредни бели и червени ивици (С3.3), се използва за сигнализиране на част от платното за
движение или на площи, временно забранени
за движение.
(2) Лентата е с широчина от 50 до 100 mm.
Ивиците є са насочени перпендикулярно към
платното за движение.
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(3) Лентата се окачва на стойки или на
стабилно закрепени колчета така, че разстоянието от повърхността на пътната настилка
или терена до горния ръб на лентата да е от
800 до 1000 mm.
Чл. 17. (1) Ограничителната табела (С4) се
използва за сигнализиране на изменение на
широчината на платното за движение.
(2) Ограничителната табела се поставя на
самостоятелна стойка, чийто горен край е пригоден за монтиране на светлинен източник (С16)
или на пътен знак Г9 „Преминаване отдясно на
знака“ или Г10 „Преминаване отляво на знака“.
Чл. 18. (1) Табелите с направляващи стрелки
се използват за указване на:
1. изменение на посоката на движение в
завой – табела С6.1;
2. „Т“-образно кръстовище – табела С6.2;
3. препятствие на платното за движение – табела С6.3;
4. изменение на посоката на движение в
завой при ограничена видимост – табела С7.
(2) Табелите С6 имат формата на правоъгълник, върху който са нанесени червени и бели
стрелки, и се поставят, както следва:
1. табели С6.1 и С6.2 – хоризонтално спрямо
платното за движение;
2. табела С6.3 – вертикално спрямо платното
за движение.
(3) Табелата С7 има квадратна форма, бял
фон и червена стрелка, чийто връх сочи посоката на движение.
Чл. 19. (1) Светлоотразителните кабари (С15)
се използват за сигнализиране на границата, отделяща противоположните посоки за движение,
на границата на площи, забранени за движение,
и за очертаване на специално обособени пътни
ленти при въвеждане на ВОБД. Светлоотразителните кабари се поставят върху единични
и двойни непрекъснати линии, както и върху
линии, очертаващи границите на платното за
движение или на площи, забранени за движение.
(2) Светлоотразителният елемент е с жълт
цвят.
(3) В зависимост от броя и разположението
на светлоотразителните елементи кабарите са:
1. еднопосочни – един странично разположен
елемент по посока на движението;
2. двупосочни – два странично разположени
елемента, по един за всяка посока на движение.
Чл. 20. Светлинните източници, подаващи
мигаща жълта светлина (С16), трябва да са
устойчиви на променливи метеорологични
условия и да са лесно сменяеми. Те се захранват от електрическата мрежа или от локални
източници на електрическа енергия.
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Чл. 21. (1) Предупредителните флагове (С18)
се използват за предварително сигнализиране
на краткотрайни и подвижни работи върху
платното за движение при липса на видимост
и за регулиране на движението при дълготрайни СМР.
(2) Предупредителните флагове са с червен
цвят, с размери 500 × 500 mm и имат бели
дръжки с дължина от 500 до 700 mm.
Чл. 22. (1) Затварящата табела (С19) се използва за сигнализиране на временно забранена
за движение площ или на препятствие върху
платното за движение.
(2) Затварящата табела има формата на
правоъгълник с широчина 1700 mm и височина 2500 mm. Върху табелата двустранно са
нанесени бели и червени успоредни ленти с
широчина по 180 mm, насочени към платното
за движение под ъгъл 45°, които образуват
стрелки, насочени нагоре.
(3) Върху лицевата страна на табелата се
поставят следните пътни знаци или техните
изображения: А23 „Участък от пътя в ремонт“,
Г9 „Преминаване отдясно на знака“ или Г10
„Преминаване отляво на знака“. Закрепването
на пътен знак Г9 трябва да позволява завъртането му в положение пътен знак Г10.
(4) Пътен знак Г9 (Г10) съгласно ал. 3 е
един типоразмер по-голям от пътен знак А23.
(5) Върху лицевата страна на затварящата
табела се поставят светлинни източници, подаващи мигаща жълта светлина и оформящи
стрелка в необходимата посока.
(6) Затварящата табела може да бъде монтирана на задната част на автомобил, на ремарке
или на возима стойка-платформа (С27) съгласно
приложение № 3.
Чл. 23. Направляващата бягаща светлина
(С20) е комбинация от минимум 3 светлинни
източника С16, всеки един от тях поставен
върху ограничителна табела С4. Светлинните
източници С16 са синхронизирани помежду
си и образуват бягаща светлина в посока на
движението.
Чл. 24. (1) Гъвкавите ограничители (С21)
се използват за ограничаване на зоните със
СМР, за отбивки и насочвания, за указване
на зони на произшествия или за отделяне на
противоположни посоки на движение.
(2) Гъвкавите ограничители са с размер,
по-голям от 200 mm, с две или три светлоотразителни жълти ивици или стикери от фолио
клас II.
(3) Гъвкави ограничители с размер, равен и
по-голям от 300 mm, и с три светлоотразителни
жълти ивици или стикери от фолио клас II се
използват за автомагистрали, първокласни пъти
ща, скоростни градски и градски магистрали.
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Чл. 25. (1) Разделителите на движение (С22)
се използват за ограничаване и разделяне на
пътни ленти в зони със СМР или за отделяне на противоположни посоки на движение.
Разделителите се изработват от гума с жълти
светлоотразителни ленти по тялото им.
(2) Разделителите на движение тип „праг“
(С22а) са с височина от 50 до 80 mm, а тип
„бордюр“ (С22б) – с височина от 100 до 250 mm.
(3) Разделителите на движение тип „бордюр“
(С22б) на всеки 5 m се допълват с жълти гъвкави ограничители С21 или с ограничителни
табели С4.
Чл. 26. (1) Разделителите на движение тип
„стена“ (С23) се използват за ограничаване
и разделяне на пътни ленти в зони със СМР
или за отделяне на противоположни посоки
на движение. Те са с височина не по-малка
от 500 mm.
(2) Разделителите на движението тип „стена“,
изработени от пластмаса (С23а), се използват
при улици. Надлъжно по тях на височина над
300 mm има жълто светлоотразително фолио
с височина 50 mm.
(3) Разделителите на движението тип „стена“ от горещопоцинкована стомана (С23б) се
използват при извършване на СМР по пътища.
Те са със светлоотразителни елементи, монтирани в долната и горната им част през 1,5 m, а
върху горния им край е монтирана през 20 m
ограничителна табела С4.1 или С4.2.
Чл. 27. (1) Табелите с променящо се съдържание (С24) се използват за предаване
на изменяща се във времето информация. Те
представляват електронни устройства с дисплей,
на който се изписват пиктограми, текст, числа
или комбинация от тях.
(2) Табелите с променящо се съдържание
се поставят преди и/или в зоната на пътни и
улични участъци със СМР.
Чл. 28. (1) Светлоотразителната стоп-палка
(С25) се използва за регулиране на движение
по една(и) и съща(и) лента(и).
(2) Кръглата част на стоп-палката е облепена със светлоотразително фолио. От едната
страна цветът е червен, а от другата – зелен.
Чл. 29. (1) Пътните знаци и другите средства
за сигнализиране на СМР на пътни и улични
участъци се поставят върху преносими стойки
(С26) или возими стойки-платформи (С27) или
върху неподвижна стойка (С28), устойчиви
срещу преобръщане, съгласно приложение № 3.
(2) Върху една стойка могат да се поставят
не повече от три пътни знака и две допълнителни табели. Разстоянието от повърхността
на настилката или терена до долния ръб на
пътния знак е не по-малко от 600 mm.
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(3) Върху преносима стойка могат да се
поставят до два пътни знака и една допълнителна табела. Стойката може да бъде сгъваема. Разстоянието от основата на стойката до
долния ръб на пътния знак е не по-малко от
600 mm. Опората на стойката е с правоъгълна
форма и с такива размери и характеристики
на материалите, от които е изработена, че да е
устойчива на преобръщане, без да се използва
допълнителна тежест.
(4) Върху возима стойка-платформа могат да
се поставят до четири пътни знака или една зат
варяща табела. Стойката трябва да е пригодена
за теглене от автомобил с работна скорост от
5 до 10 km/h и със скорост на транспортиране
със сгънати пътни знаци до 60 km/h.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл. 30. Сигнализацията на СМР в обхвата
на пътя или улицата трябва да е ясно видима
и разбираема от участниците в движението по
всяко време на денонощието и при всякакви
метеорологични условия и да дава навременна
и достатъчна информация за изменените пътни
условия. Изискванията към степента на визуализация (допустимост) на пътната сигнализация
са определени в приложение № 4.
Чл. 31. Временната сигнализация се поставя
преди участъка, в който се извършват СМР, на
разстояние, осигуряващо достатъчно време на
участниците в движението да се съобразят с
изменените пътни условия и да извършат предписаните маневри за безопасно преминаване.
Чл. 32. Пътните знаци, с които се въвежда
постоянната организация на движението по пътя
или улицата и които противоречат на ВОБД,
се отстраняват или покриват с непрозрачен
калъф или фолио с черен или сив цвят.
Чл. 33. (1) На едно място не се допуска да се
поставят повече от четири пътни знака: до три
във вертикален ред и два – в хоризонтален ред.
(2) За въвеждане на ВОБД се използват
пътни знаци от типоразмера на постоянната
сигнализация на пътя (улицата).
(3) За въвеждане на ВОБД могат да се използват пътни знаци от по-голям типоразмер
и с по-високи технически характеристики от
минималните съгласно приложение № 5 за
съответния клас път или улица.
Чл. 34. (1) Временната сигнализация с
пътна маркировка съгласно чл. 8 се използва,
когато срокът за извършване на СМР е повече
от един месец.
(2) При извършване на дълготрайни СМР
на автомагистрала и при въвеждане на двупосочно движение в едното платно задължително
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се използва временна сигнализация с пътна
маркировка в началото и в края на работния
участък.
(3) При въвеждане на двупосочно движение
в едното платно на автомагистрала или при
промяна на широчината на пътните ленти се
използва пътна маркировка съгласно чл. 8 и
приложенията.
(4) С временната сигнализация с пътна
маркировка съгласно чл. 8 се осигурява клас
за нощна видимост при суха настилка R5 за
автомагистрали и пътища клас 1 и R3 за останалите пътища и улиците. За пътища и улици в
урбанизирани територии с осигурено осветление
не се изисква клас за нощна видимост.
Чл. 35. (1) В зависимост от местоположението на СМР върху пътното платно и интензивността на движението на пътя или улицата
временно движението се организира по един
от следните начини:
1. запазване на броя и широчината на пътните ленти;
2. запазване на броя на пътните ленти, като
се намалява тяхната широчина;
3. намаляване на броя на пътните ленти;
4. отбиване на пътното движение по обходен
маршрут.
(2) Когато се въвежда ВОБД при условията
на ал. 1, т. 2, широчината на пътните ленти не
трябва да е по-малка от:
1. за улици и пътища – 2,75 m;
2. за автомагистрали – 3 m за товарни
моторни превозни средства и 2,5 m за леки
моторни превозни средства.
Чл. 36. Според широчината на платното за
движение, незасегнато от извършваните СМР,
се осигурява следният брой пътни ленти:
1. една пътна лента – при широчина,
по-малка от 5,50 m;
2. две пътни ленти – при широчина от 5,50
до 8,50 m;
3. три пътни ленти – при широчина от 8,50
до 11,50 m;
4. четири и повече пътни ленти – при широчина, равна и по-голяма от 11,50 m.
Чл. 37. (1) Необходимият брой пътни ленти се определя в зависимост от най-голямата
часова интензивност на движението по време
на СМР и пропускателната способност на една
пътна лента при приетия режим на движение.
(2) Най-голямата пропускателна способност
на пътна лента при еднопосочно движение е
1200 приведени единици на час.
(3) Най-голямата пропускателна способност
на пътна лента с последователна смяна на посоката на движение е 500 приведени единици
на час при дължина на участъка до 50 m и
осигурена видимост в двете посоки.
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(4) Пътното движение се регулира от регулировчик или от преносима светофарна уредба
при пътни ленти с последователна смяна на
посоката на движение и:
1. при липса на видимост в двете посоки
на движение, или
2. при дължина на участъка, по-голяма от
50 m, или
3. при интензивност на движението, по-голяма от 500 приведени единици на час.
(5) В случаите по ал. 4 се осигурява необходимото време за освобождаване на пътната лента
от навлезлите в нея пътни превозни средства
преди пропускане на насрещното движение.
Чл. 38. (1) При пълно затваряне на платното за движение пътните превозни средства се
отбиват по специално изграден временен път
или по съществуващи обходни пътища или
улици, които осигуряват безопасно провеждане
на отклоненото движение.
(2) За обходни маршрути съгласно ал. 1
могат да се използват съществуващи пътища
или улици от по-нисък клас, които осигуряват
условия на движение, близки до тези на основния
маршрут. Нанесените щети на обходния мар
шрут се възстановяват от възложителя на СМР.
(3) При отбиване на движението от двулентов
път широчината на платното за движение на
специално изградения отбивен път е не по-малка
от широчината на затворения за движение път.
(4) При затваряне на едното платно за движение на автомагистрала може да се организира
двупосочно движение върху другото платно с
дължина на участъка до 3 km в зависимост
от разстоянията между площадките за пренасочване на пътното движение през средната
разделителна ивица.
(5) В случаите по ал. 4 се допуска да се
обединяват последователни участъци с обща
дължина не по-голяма от 5 km.
Чл. 39. (1) При затваряне на тротоар или
пешеходна алея за провеждане на пешеходното движение се устройва временна пешеходна
пътека чрез отнемане на част от широчината
на платното за движение.
(2) При ниска интензивност на пешеходното и автомобилното движение в случаите
по ал. 1 пешеходците могат да се насочват
за преминаване към отсрещния тротоар или
пешеходна алея.
Чл. 40. При затваряне на велосипедна алея
велосипедното движение се провежда по платното за движение.
Чл. 41. Допустимата максимална скорост на
движение се ограничава, както следва:
1. за автомагистрали:
а) 90 km/h – при широчина на пътните
ленти, по-голяма от 3,25 m, и надлъжен наклон
не по-голям от 2,5 на сто;
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б) 70 km/h – при широчина на пътните
ленти от 2,5 до 3,25 m;
2. за пътни участъци, в които СМР се извършват върху пътното платно – 60 km/h;
3. за пътни участъци с двупосочно движение
или при режим с последователна смяна на
посоката на движение – 50 km/h;
4. за улични участъци с двупосочно движение или при режим с последователна смяна
на посоката на движение – 40 km/h;
5. за пътни участъци в близост до дълбоки
изкопи или с големи надлъжни наклони – 40
km/h;
6. за участъци около училища и детски
градини – 40 km/h.
Чл. 42. Площите, върху които се извършват
СМР, се отделят от автомобилното, пешеходното
и велосипедното движение, като се ограждат
надлъжно, напречно или косо.
Чл. 43. (1) Напречното ограждане при частично затваряне на платното за движение се
изпълнява с бариери (С3.1) или с ограничителни
табели (С4).
(2) Напречното ограждане при затваряне на
отделни пътни ленти на автомагистрали при
извършване на краткотрайни работи се изпълнява със затварящи табели (С19) или с пътни
знаци, поставени на возима стойка-платформа.
(3) Напречното ограждане при частично
затваряне на платното за движение на пътища
и улици с ограничена до 50 km/h допустима
максимална скорост се изпълнява с бариери
(С3.1), с ограничителна табела (С4), с табела с
направляващи стрелки (С6) или със затварящи
табели (С19), поставени перпендикулярно на
оста на пътя (улицата).
Чл. 44. (1) Косото ограждане при частично
затваряне на платното за движение се изпълнява
чрез поставяне на ограничителни табели (С4),
гъвкави ограничители (С21), разделители на
движението (С22) или конуси (С2) под наклон
спрямо оста на пътя, както следва:
1. на автомагистрали, пътища с четири и
повече пътни ленти и улици със средна разделителна ивица в началото на ограждането – 1:20,
в края – 1:10;
2. на двулентови пътища и на четирилентови
пътища без разделителна ивица в началото на
ограждането – 1:10, в края – 1:3;
3. на улици в началото на ограждането – 1:5,
в края – 1:3.
(2) Ограничителните табели по ал. 1 се
поставят на разстояние не по-голямо от 1 m,
мерено напречно на оста на пътя.
(3) Разстоянието между конусите съгласно
ал. 1 не може да е по-голямо от 6 m, мерено
успоредно на оста на пътя (улицата).
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(4) При дълготрайни СМР на автомагистрала
в началото и в края на работния участък се
използват разделители на движението съгласно
приложения № 58 – 69.
Чл. 45. (1) Надлъжното ограждане на площи,
върху които се извършват СМР, се изпълнява
чрез поставяне на ограничителни табели (С4),
бариери (С3.1), гъвкави ограничители (С21),
разделители на движението (С22), разделители
на движението тип „стена“ (С23) или комбинация от тях.
(2) Надлъжното ограждане на площи, върху
които се извършват краткотрайни СМР на пътища и улици с ниска интензивност и скорост
на движение, се изпълнява със средствата по
ал. 1 или само с конуси (С2).
(3) При полагане на асфалтови настилки на
отделни пътни ленти надлъжното им ограждане
е задължително.
(4) Допуска се надлъжното ограждане да се
изпълнява с въже с червени флагчета или с
червени светлоотразителни елементи (С3.2), с
лента, ярко оцветена или с успоредни червени
и бели ивици (С3.3), или с въже с вътрешно
осветление на редуващи се червени и жълти
ивици в случаите, когато не се извършват изкопни работи в оградените площи.
(5) Разстоянието между средствата съгласно
ал. 1 е не по-голямо от 10 m, мерено успоредно
на оста на пътя (улицата).
(6) Разстоянието между конусите съгласно
ал. 2 е не по-голямо от 6 m, мерено успоредно
на оста на пътя.
Чл. 46. (1) Пътните ленти, по които се насочва движението при въвеждане на ВОБД,
могат да се сигнализират със светлоотразителни
кабари (С15).
(2) Светлоотразителните кабари се поставят
на разстояние, равно на сумата от дължината на
чертата и интервала на единичната прекъсната
линия М3, но не по-голямо от 12 m. Размерите
на единичната прекъсната линия М3 в зависимост от класа на пътя или улицата са съгласно
Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализацията на
пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г. и бр.
54 от 2009 г.).
Чл. 47. (1) Напречното и косото ограждане
на площи, върху които се извършват СМР през
нощта и при намалена видимост, се сигнализират със светлинни източници или светлоотразителни елементи.
(2) При частично затваряне на платното за
движение на автомагистрали, пътища и улици
с две и повече от две пътни ленти за движение
в една посока се поставят по три светлинни
източника с мигаща жълта светлина върху
всяка затворена пътна лента.
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(3) При частично затваряне на платното за
движение на пътища и улици с по-малко от
две пътни ленти за движение в една посока се
поставят по два светлинни източника с мигаща
жълта светлина върху затворената пътна лента.
(4) При пълно затваряне на платното за
движение на автомагистрали, пътища и улици
с две и повече от две пътни ленти за движение
в една посока със средна разделителна ивица
се поставят най-малко пет светлинни източника
с мигаща жълта светлина.
(5) При пълно затваряне на платното за
движение на пътища и улици с по-малко от
две пътни ленти за движение в една посока
броят на светлинните източници с мигаща
жълта светлина може да се намалява до два.
Чл. 48. (1) Надлъжното ограждане на площи,
върху които се извършват СМР през нощта и
при намалена видимост, се сигнализира със
светлинни източници (С16), поставени на
разстояние:
1. не по-голямо от 18 m, когато ограждането
се изпълнява чрез поставяне на средства за
сигнализиране съгласно чл. 45, ал. 1;
2. не по-голямо от 12 m, когато ограждането
се изпълнява чрез поставяне на конуси (С2).
(2) Светлинните източници по ал. 1 трябва да
образуват направляваща бягаща светлина (С20).
Чл. 49. (1) Светлинните източници, използвани за сигнализация на СМР върху автомагис
трали, пътища и улици с четири и повече от
четири пътни ленти със средна разделителна
ивица, се захранват от електрически енергийни
източници и трябва да са видими от разстояние
не по-малко от 300 m при нормални метеорологични условия.
(2) Светлинните източници, използвани за
сигнализация на СМР върху пътища и улици
без средна разделителна ивица, могат да се
захранват от неелектрически енергиен източник, при условие че са видими от разстояние
не по-малко от 150 m при нормални метеорологични условия.
Чл. 50. Площите, върху които се извършват
СМР, в обхвата на улиците трябва да са осветени през нощта.
Чл. 51. При извършване на дълготрайни
СМР сигнализацията, с която се въвежда
ВОБД, започва с пътен знак А23 „Участък от
пътя в ремонт“, поставен на самостоятелна
стойка преди началото на работния участък
на разстояние:
1. не по-малко от 600 m на автомагистрали;
2. не по-малко от 300 m на пътища с допустима максимална скорост на движение повече
от 50 km/h;
3. от 50 до 150 m на пътища и улици с
допустима максимална скорост на движение
до 50 km/h.
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Чл. 52. (1) Поставянето на пътните знаци
започва от най-отдалечения пътен знак преди
ограждането на площта, заета със СМР, а свалянето им се извършва по обратния ред.
(2) Пътните знаци А30 „Двупосочно движение“, В24 „Забранено е изпреварването на
автомобили и мотоциклети с кош“ и В26 „Забранено е движението със скорост, по-висока от
означената“ се повтарят:
1. на автомагистрали, когато работният
участък е с дължина, по-голяма от 500 m – на
всеки 500 m;
2. на двулентови пътища или улици, когато
работният участък е с дължина, по-голяма от
300 m – на всеки 300 m.
(3) При сигнализирането на работен участък
на автомагистрала пътните знаци се дублират
отляво на платното за движение върху средната
разделителна ивица.
(4) Стеснението на платното за движение
се сигнализира със:
1. пътен знак Ж15 „Край на пътна лента“ – при намаляване броя на пътните ленти
на автомагистрала, пътища или улици с две
и повече от две пътни ленти за движение в
една посока;
2. пътни знаци А7 „Платно за движение,
стеснено от двете страни“, А8 „Платно за
движение, стеснено отдясно“ и А9 „Платно за
движение, стеснено отляво“ – при двулентови
пътища и улици с двупосочно движение.
Чл. 53. При СМР в обхвата на улици, както
и при невъзможност за спазване на изискваните разстояния между пътните знаци и другите
средства за сигнализиране съгласно приложенията, разстоянията се скъсяват пропорционално
спрямо работния участък.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ КРАТКОТРАЙНИ И ПОДВИЖНИ РАБОТИ
Чл. 54. (1) Краткотрайни работи се сигнализират със затваряща табела (С19) или с
пътни знаци А23 „Участък от пътя в ремонт“,
В26 „Забранено е движение със скорост, повисока от означената“ и Г9 (Г10) „Преминаване
отдясно (отляво) на знака“.
(2) Затварящата табела по ал. 1 се монтира
на задната част на сигнализиращ автомобил,
оборудван с една или повече сигнални лампи,
подаващи жълта мигаща светлина, на ремарке
или на возима стойка-платформа.
(3) Пътните знаци по ал. 1 се монтират на
возима стойка-платформа.
(4) Сигнализиращият автомобил или возимата стойка-платформа се разполагат преди
работния участък на разстояние, както следва:
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1. от 50 до 150 m – на автомагистрали и
пътища;
2. от 30 до 50 m – на улици.
(5) При липса на видимост пътните знаци
по ал. 1 се поставят преди сигнализиращия
автомобил или возимата стойка-платформа на
разстояние от 50 до 80 m.
Чл. 55. (1) Подвижните работи се сигнализират чрез монтирана една или повече сигнални
лампи с мигаща светлина върху работния и
сигнализиращия(те) автомобил(и).
(2) Затварящата табела (С19) се монтира върху
работния и/или сигнализиращия автомобил(и)
или върху возима стойка-платформа.
Чл. 56. (1) Краткотрайните работи върху
лентата за принудително спиране или банкета
на автомагистрали се сигнализират с една
затваряща табела, като сигнализиращият автомобил се разполага в лентата за принудително
спиране съгласно приложение № 6.
(2) В случаите по ал. 1 не се поставят предупредителни постове.
Чл. 57. Подвижните работи върху лентата
за принудително спиране или банкета на автомагистрали се сигнализират съгласно приложение № 7.
Чл. 58. (1) Краткотрайните работи върху
платното за движение на автомагистрали с две
платна за движение, всяко от които се състои
от две пътни ленти (2 × 2), се сигнализират с
една затваряща табела (С19) и с комбинация
от пътни знаци В26 и Ж15.
(2) Когато краткотрайните работи се извършват върху външната пътна лента, сигнализиращият автомобил се разполага в същата
пътна лента съгласно приложение № 8.
(3) Подвижните работи в случая по ал. 2 се
сигнализират съгласно приложение № 9.
(4) Когато краткотрайните работи се извър
шват върху вътрешната пътна лента или върху
средната разделителна ивица, сигнализиращият
автомобил се разполага в оста на вътрешната
пътна лента съгласно приложение № 10.
(5) Подвижните работи в случая по ал. 4
се сигнализират съгласно приложение № 11.
Чл. 59. Краткотрайните и подвижните работи
върху платното за движение на автомагистрали
с две платна за движение, всяко от които се
състои от три пътни ленти (2 × 3), се сигнализират, както следва:
1. съгласно чл. 58, ал. 2 – когато краткотрайните работи се извършват върху външната
пътна лента;
2. съгласно чл. 58, ал. 3 – когато подвижните работи се извършват върху външната
пътна лента;
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3. съгласно чл. 58, ал. 4 – когато краткотрайните работи се извършват върху вътрешната
пътна лента или върху средната разделителна
ивица;
4. съгласно чл. 58, ал. 5 – когато подвижните
работи се извършват върху вътрешната пътна
лента или върху средната разделителна ивица;
5. с две затварящи табели (С19), косо и
надлъжно ограждане на работния участък с
конуси (С2) и пътни знаци, поставени съгласно
приложение № 12 – в случаите, когато краткотрайните работи се извършват върху средната
пътна лента;
6. със затваряща табела (С19) и с пътни знаци, поставени съгласно приложение № 13 – в
случаите, когато подвижните работи се извършват върху средната пътна лента.
Чл. 60. (1) Краткотрайните работи на двулентов двупосочен път (улица) се сигнализират с
пътни знаци, с гъвкави ограничители (С21) и с
предупредителни постове със стоп-палки (С25).
(2) В случаите, когато краткотрайните работи
се извършват върху пътната лента на улица,
те се сигнализират съгласно приложения № 14,
15 и 16.
(3) В случаите, когато краткотрайните работи
се извършват върху пътната лента на двулентов
път, те се сигнализират съгласно приложения
№ 17 и 18.
(4) В случаите, когато краткотрайните работи
се извършват върху банкета или тротоара на
двулентов двупосочен път или улица, те се сигнализират съгласно приложения № 19, 20 и 21.
(5) В случаите, когато краткотрайните работи
се извършват в средата на пътното платно на
улица, те се сигнализират съгласно приложения
№ 22, 23 и 24.
Чл. 61. (1) Краткотрайните работи върху
платното за движение на четирилентов двупосочен път (улица) без средна разделителна
ивица се сигнализират съгласно чл. 60, ал. 1,
без да се използват предупредителни постове.
(2) Краткотрайните работи върху външната
пътна лента се сигнализират съгласно приложения № 25 и 26.
(3) Краткотрайните работи върху вътрешната
пътна лента се сигнализират съгласно приложения № 27 и 28.
(4) Когато краткотрайните работи по ал. 1
се извършват върху банкета или тротоара, те се
сигнализират както по чл. 60, ал. 4 – съгласно
приложения № 19, 20 и 21.
(5) Краткотрайните работи, които се извършват върху половината пътно платно на улица,
непосредствено до кръстовище, се сигнализират
съгласно приложение № 29.
Чл. 62. Краткотрайните работи на пътища и
улици със средна разделителна ивица се сигнализират съгласно приложения № 30, 31, 32 и 33.
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Чл. 63. Използването на светлинни източници
(С16) е задължително при краткотрайни работи,
продължаващи в тъмната част на денонощието.
Чл. 64. Подвижните работи при двулентов
или четирилентов двупосочен път (улица) със
или без средна разделителна ивица се сигнализират със затваряща табела (С19), монтирана
на работния автомобил, без използване на
сигнализиращ автомобил.
Г л а в а

п е т а

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ДЪЛГОТРАЙНИ СМР БЕЗ ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
Раздел I
Автомагистрали
Чл. 65. Дълготрайните СМР на автомагистрала с две платна за движение, всяко от
които се състои от две пътни ленти (2 × 2), се
сигнализират съгласно:
1. приложение № 34 – когато се извършват
върху лентата за принудително спиране и банкета
или върху лентата за принудително спиране и
част от външната пътна лента;
2. приложение № 35 – когато се извършват
върху външната пътна лента и движението се
провежда по вътрешната пътна лента;
3. приложение № 36 или 37 – когато се
извършват върху средната разделителна ивица
или върху вътрешната пътна лента и средната
разделителна ивица и движението се провежда
по външната пътна лента.
Чл. 66. (1) Дълготрайните СМР на автомагистрала с две платна за движение, всяко от
които се състои от три пътни ленти (2 × 3), се
сигнализират, както следва:
1. съгласно приложение № 35 – когато
се извършват върху лентата за принудително
спиране и външната пътна лента;
2. съгласно приложение № 36 или 37 – когато
се извършват върху вътрешната пътна лента и
средната разделителна ивица;
3. съгласно приложение № 38 – когато се
извършват върху външната и средната пътна
лента и движението се провежда по вътрешната
пътна лента;
4. съгласно приложение № 39 – когато се
извършват върху средната и вътрешната пътна
лента и движението се провежда по външната
пътна лента;
5. с пътни знаци А23 „Участък от пътя
в ремонт“, В26 „Забранено е движение със
скорост, по-висока от означената“ и Г9 (Г10)
„Преминаване отдясно (отляво) на знака“ или
с пътни знаци А23 и В26 и допълнителна табела Т1 „Разстояние до“, монтирани на возима
стойка-платформа, разположена във:
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а) външната пътна лента – когато работите
се извършват върху лентата за принудително
спиране;
б) вътрешната пътна лента – когато работите се извършват върху средната разделителна
ивица.
(2) Разстоянието, надлъжно оградено с
ограничителни табели (С4), се увеличава със
100 m преди работния участък, когато СМР
се извършват върху две пътни ленти съгласно
приложение № 38.
Раздел II
Пътища извън границите на населени места
Чл. 67. (1) Дълготрайните СМР на двулентов
двупосочен път се сигнализират в съответствие
със:
1. приложение № 40 – когато се извършват
върху банкета;
2. приложение № 41 – когато се извършват
върху банкета и част от пътната лента, при
което броят на пътните ленти не се променя,
но се намалява тяхната широчина;
3. приложение № 42 – когато се извършват
върху една от пътните ленти и работният участък
е с дължина не по-голяма от 50 m;
4. приложение № 43 – когато се извършват
върху една от пътните ленти и работният участък е с дължина, по-голяма от 50 m.
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 движението се
регулира с преносима светофарна уредба или
от регулировчици с предупредителни флагове
(С18) или стоп-палки (С25).
Чл. 68. (1) Дълготрайните СМР на двулентов
двупосочен път с допълнителна пътна лента за
бавно движещи се пътни превозни средства се
сигнализират съгласно:
1. приложение № 44 – когато се извършват
върху допълнителната лента за бавно движещи
се пътни превозни средства;
2. приложение № 45 – когато се извършват
върху пътната лента за насрещно движение.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 сигнализацията
се допълва и с временна пътна маркировка
съгласно чл. 8.
Чл. 69. (1) Дълготрайните СМР на четирилентов двупосочен път без средна разделителна
ивица се сигнализират в съответствие със:
1. приложение № 46 – когато се извършват
върху банкета и външната пътна лента;
2. приложение № 47 – когато се извършват
върху вътрешната пътна лента;
3. приложение № 40 – когато се извършват
върху банкета, като не се поставят пътни знаци
за насрещното движение.
(2) Дълготрайните СМР на път със средна
разделителна ивица се сигнализират съгласно
ал. 1, т. 1 и 2, като сигнализацията с пътни
знаци се дублира в средната разделителна ивица.
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Раздел III
Улици
Чл. 70. (1) Дълготрайните СМР, които се
извършват върху тротоара на двулентова двупосочна улица, се сигнализират съгласно:
1. приложение № 48 – когато работният
участък е разположен върху външната част на
тротоара (към сградите);
2. приложение № 49 – когато работният
участък е разположен върху вътрешната част на
тротоара (към бордюра) и част от платното за
движение, а пешеходното движение се пропуска
по външната част на тротоара;
3. приложение № 50 – когато работният
участък е разположен върху цялата широчина
на тротоара и пешеходното движение се провежда по временно устроена пешеходна пътека
върху част от платното за движение, отделена
от него с предпазна пешеходна ограда;
4. приложение № 51 – когато работният
участък е разположен върху цялата широчина
на тротоара и пешеходното движение се пренасочва върху отсрещния тротоар.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 при оставаща широчина за пешеходно движение върху
вътрешната част на тротоара, по-голяма от
0,75 m, работният участък се сигнализира само
с лента (С3.3).
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 в зависимост от характера на ремонтните работи за
пешеходците може да се оформя специално
изградена покрита пътека.
Чл. 71. (1) Дълготрайните СМР, които се
извършват върху платното за движение на
двупосочни улици с две пътни ленти, се сигнализират в съответствие със:
1. приложение № 52 – когато се извършват
върху част от платното за движение, при което броят на пътните ленти се запазва, но се
намалява тяхната широчина;
2. приложение № 53 – когато се извършват
върху една от пътните ленти и дължината на
работния участък е не по-голяма от 50 m;
3. приложение № 54 – когато се извършват
върху една от пътните ленти и дължината на
работния участък е по-голяма от 50 m.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 движението се
регулира с преносима светофарна уредба или от
регулировчици (сигналисти) с предупредителни
флагове (С18) или стоп-палки (С25).
Чл. 72. (1) Дълготрайните СМР на улици с
четири пътни ленти без средна разделителна
ивица и с двупосочно движение се сигнализират съгласно:
1. приложение № 55 – когато се извършват
върху външната пътна лента;
2. приложение № 56 – когато се извършват
върху вътрешната пътна лента;
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3. приложение № 57 – когато се извършват
върху половината пътно платно, непосредствено
до кръстовище.
(2) Дълготрайните СМР на улица със средна
разделителна ивица се сигнализират съгласно
ал. 1, като сигнализацията с пътни знаци се
дублира в средната разделителна ивица.
Г л а в а
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ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ДЪЛГОТРАЙНИ СМР С ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл. 73. (1) Дълготрайните СМР, които заемат
изцяло широчината на едното платно за движение, на автомагистрали, пътища или улици
с четири и повече от четири пътни ленти със
средна разделителна ивица, се сигнализират в
съответствие със:
1. приложения от № 58 до № 69, позиции
„а“ и „б“ – когато съществува възможност за
прехвърляне и организиране на двупосочно
движение в другото платно за движение;
2. приложение № 70 – когато не съществува
възможност за организиране на двупосочно
движение в другото платно и пътното движение се отбива по подходящ обходен маршрут
при най-близкия пътен възел или кръстовище.
(2) Разстоянието, надлъжно оградено с
ограничителни табели (С4) за отбиване на
движението, се увеличава със 100 m при автомагистрали с две платна за движение от по
три пътни ленти (2 × 3).
Чл. 74. (1) Отбиването на пътното движение
при изпълнение на дълготрайни СМР, които
заемат изцяло широчината на платното за движение на пътища извън границите на населени
места, се сигнализира съгласно:
1. приложение № 71 – когато пътното движение се отбива по временен обходен път;
2. приложение № 72 – когато пътното
движение се отбива по обходни пътища от
съществуващата пътна мрежа.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 сигнализацията се допълва с пътни знаци от група „Ж“ за
указване на далечни и близки цели.
(3) Пътен знак Ж7 „Указателна стрелка“
съгласно чл. 9, ал. 2 се поставя на мястото на
отклонението и на всяко следващо кръстовище
по обходния маршрут до достигане на първоначалния път и може:
1. да указва наименованието на населеното
място или обекта, до които води първоначалният път след отклонението;
2. да е изпълнен в по-малък размер, като в
този случай се поставя само на кръстовищата
по обходния маршрут;
3. да съдържа символ за вида на превозните
средства, когато отклоняването на движението
се отнася само за определена категория пътни
превозни средства, без да указва номера на
пътя и наименованието на населеното място;
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4. да се използва за указване на посоката
за движение, предварително сигнализирана с
пътен знак Ж3 „Предварителен указател за
отклоняване на движението“.
(4) Пътните знаци за сигнализиране на
местата, в които пътното движение се отбива
по обходен маршрут и се включва обратно в
движението на първоначалния път, са светлоотразителни с минимални светлотехнически
изисквания (приложение № 5).
Чл. 75. Дълготрайните СМР на улици се
сигнализират в съответствие със:
1. приложение № 73 – когато заемат цялата
широчина на платното за движение и пътното
движение се отбива по съседни улици;
2. приложение № 74 – в случаите, когато
заемат част от платното за движение, върху
останалата незасегната от СМР широчина продължава да се провежда еднопосочно движение,
а движението в другата посока се отбива по
съседни улици.
Г л а в а
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ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл. 76. (1) При извършване на дълготрайни
СМР се изработва проект за ВОБД.
(2) Когато за изпълнението на СМР се изисква инвестиционен проект, проектът за ВОБД
е неразделна част от него в процедурите по
оценяване на съответствието, съгласуването и
одобряването му по реда на ЗУТ.
(3) Проектът за ВОБД по ал. 2 съдържа
най-малко:
1. обяснителна записка;
2. идейни схеми за:
а) вида и разположението на сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци, пътни
светофари и други средства за сигнализиране
в работния участък с необходимите разстояния
и размери;
б) обходния маршрут (при необходимост) и
неговата сигнализация.
(4) Проектът за ВОБД по ал. 2 се съгласува
и одобрява след представяне на становище от:
1. съответната структура на пътната полиция
към Столичната дирекция на вътрешните работи
или областната дирекция на Министерството
на вътрешните работи;
2. съответното областно пътно управление – за работен участък на републикански път;
3. съответната община – за работен участък
на местни пътища и улици.
Чл. 77. При извършване на краткотрайни и
подвижни СМР в зависимост от конкретната
ситуация се прилагат схемите за ВОБД съгласно
приложенията.
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Чл. 78. (1) Преди започване на дълготрайни
СМР се изработва работен проект за ВОБД,
който съдържа най-малко:
1. обяснителна записка;
2. ситуация на пътния (уличния) участък;
3. обхват на работния участък – километрирани начало и край на работния участък;
4. схема на ВОБД, изработена в съответствие
с приложенията, с посочени:
а) вид и разположение на сигнализацията
с пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране в
работния участък с необходимите разстояния
и размери;
б) схема на обходния маршрут (при необходимост) и неговата сигнализация;
в) списък на необходимите технически средства и материали за сигнализиране и въвеждане
на ВОБД съгласно букви „а“ и „б“;
5. транспортно-технически изчисления на
продължителността на основните и спомагателните тактове, както и на пропускателната
способност на светофарната уредба;
6. график за извършване на СМР, представен от строителя преди изпълнението на
дълготрайните СМР;
7. изображения на променливото съдържание
на пътните знаци.
(2) Проектът за ВОБД по ал. 1 се внася за
становище във:
1. съответната структура на пътната полиция
към Столичната дирекция на вътрешните работи
или областната дирекция на Министерството
на вътрешните работи;
2. съответното областно пътно управление – за работен участък на републикански път;
3. съответната община – за работен участък
на местни пътища и улици.
Чл. 79. (1) Аварийните СМР по чл. 5, ал. 1,
т. 3 могат да започнат да се изпълняват веднага
по утвърдения за тях ред, като едновременно
с това работният участък се сигнализира със
съответната сигнализация на краткотрайни/
подвижни СМР съгласно приложенията.
(2) При продължителност на аварийните
работи повече от две денонощия собственикът
или администрацията, управляваща пътя, незабавно предприема действия за изработване
на проект за ВОБД.
Чл. 80. (1) Работният проект за ВОБД се
съгласува най-малко 15 дни преди започване
на работите, както следва:
1. за автомагистрали и пътища I клас, както
и за пътищата, които са част от международни
пътища клас „Е“ – с Агенция „Пътна инфраструктура“ и със службите за контрол на Министерството на вътрешните работи;
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2. за пътища ІІ и III клас – със съответното
областно пътно управление и със службите за
контрол на Министерството на вътрешните
работи;
3. за улици и местни пътища – със съответната общинска администрация и със службите
за контрол на Министерството на вътрешните
работи.
(2) Проектът по чл. 79, ал. 2 се съгласува
с компетентните органи по ал. 1 в тридневен
срок от неговото представяне.
Чл. 81. (1) Органите по чл. 80, съгласували
ВОБД, с изключение на службите за контрол
на Министерството на вътрешните работи, издават заповед за въвеждане и поддържане на
ВОБД, с която се указват временният режим
на движение, срокът на действие на ВОБД и
съставът на комисията за приемането на временната организация и за нейното премахване.
(2) Лицата, които извършват дълготрайни
СМР, посочват отговорното лице за участие в
комисията по ал. 1.
(3) По един екземпляр от съгласувания работен проект за ВОБД и от заповедите по ал. 1
и 2 се съхранява на обекта и при необходимост
се предоставя на контролните органи.
Чл. 82. Лицата, които извършват краткотрайни и подвижни работи, изпълняват сигнализирането на работния участък по съответната
за конкретния случай схема съгласно чл. 77.
Чл. 83. (1) Лицата, които извършват дълготрайни СМР, задължително уведомяват службите
за контрол на Министерството на вътрешните
работи не по-малко от 24 часа преди започване
на работите и предоставят графика за тяхното
изпълнение, името, длъжността и адреса за кореспонденция и начина за връзка с отговорното
длъжностно лице по чл. 81, ал. 2.
(2) Лицата, които извършват краткотрайни
и подвижни работи, уведомяват службите за
контрол на Министерството на вътрешните
работи не по-малко от 24 часа преди започване на работите в случаите, в които се изисква
осъществяване на контрол от длъжностно лице
от Министерството на вътрешните работи.
(3) При констатирано частично или цялостно
неизпълнение на работния проект за ВОБД
и/или при неотстраняване на временната
сигнализация по чл. 2, ал. 1 след отпадане на
необходимостта от нея собственикът на пътя
(улицата) или администрацията, управляваща
пътя (улицата), и/или контролните органи на
Министерството на вътрешните работи предприемат съответните административни мерки
по реда на Закона за движението по пътищата
(ЗДвП) и на Закона за пътищата (ЗП).
Чл. 84. (1) Контролът по ВОБД се осъществява от упълномощени представители на
службите за контрол на Министерството на
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вътрешните работи и на собственика на пътя
(улицата) или администрацията, управляваща
пътя (улицата). Контролът е:
1. първоначален;
2. заключителен;
3. внезапен.
(2) Първоначалният контрол се осъществява
преди започване на СМР и е основание за съставяне на протокола за въвеждане на ВОБД.
Протоколът се подписва от всички членове на
комисията за приемане на ВОБД, определени
със заповедта по чл. 81, ал. 1.
(3) Заключителният контрол се осъществява
след окончателното приключване на СМР. Обект
на контрола е премахването на временната организация и възстановяването на постоянната
организация на движението. Резултатите се
представят в протокол, подписан от членовете
на комисията по ал. 2.
(4) Внезапният контрол се изпълнява по
принципа на случайния подбор на обект и
време от собственика или администрацията,
управляваща пътя/улицата, и/или от органите
на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 85. (1) При осъществяване на контрола на ВОБД независимо от неговия вид се
проверява съответствието между проекта за
ВОБД и въведената временна организация на
движението, което включва:
1. вид и технически характеристики на
сигнализацията с пътни знаци, маркировка,
светофари и други средства за сигнализиране
на работния участък;
2. разположение на монтираната сигнализация за ВОБД (отстояния и дължини);
3. степен на визуализация съобразно класа
на пътя, чийто обхват се използва;
4. видимост на сигнализацията, включително
и нейното осветяване извън светлата част на
денонощието, в условията на сумрак, тъмнина
и мъгла;
5. освобождаване от препятствия на предвидената с проекта за ВОБД широчина от пътя
за движение на пътни превозни средства.
(2) Упълномощените представители на контролните органи имат следните права:
1. да вписват установените нередности и пропуски при изпълнението на проекта за ВОБД,
както и предписанията за тяхното отстраняване
в заповедната книга на строежа, като изготвят
предписания за тяхното отстраняване; предписанията имат задължителен характер;
2. да изискват от изпълнителя на СМР
спазване на предписанията съобразно дадените
срокове и отново да извършват проверка;
3. да налагат санкции в случаите, предвидени
в ЗП и ЗДвП.
(3) Отстраняването на констатираните недостатъци на ВОБД се извършва изцяло за
сметка на изпълнителя на СМР.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Пътища“ са всички пътища, отворени
за обществено ползване, съгласно чл. 2, ал. 1
ЗДвП.
2. „Подвижни работи“ са почистване и
ремонтиране на отводнителни съоръжения,
пътни знаци, предпазни огради, направляващи
стълбчета, полагане на пътна маркировка, косене и кастрене на крайпътни насаждения, на
насаждения, намиращи се в средната разделителна ивица, и други ремонтни или поддържащи
дейности, които се извършват в обхвата на пътя
или улицата, в движение с ниска скорост и/
или честа смяна на работното място.
3. „Аварийни работи“ са неотложни работи
вследствие на внезапно появили се препятствия
на пътя, внезапна необходимост от ремонт на
съоръжение от техническата инфраструктура,
пътнотранспортно произшествие и други форсмажорни обстоятелства.
4. „Препятствие на пътя“ е нарушаване
целостта на пътното покритие, както и предмети,
вещества и други подобни, които се намират
на пътя и създават опасност за движението.
5. „Работен участък“ – определя се от своите
граници, които са километрично определени в
проекта за ВОБД. За начало се счита първото
поставено по посока на движението средство,
използвано за напречно или косо ограждане
на площта, върху която се извършват СМР. За
край на работния участък се счита последното
поставено по посока на движението средство
за напречно или косо ограждане на площта,
върху която се извършват СМР.
6. „Нормални метеорологични условия“
са метеорологичните условия, при които видимостта не е намалена от мъгла, дъжд или
снеговалеж.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 3,
ал. 3 ЗДвП.
§ 3. Наредбата отменя Наредба № 16 от
2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт
по пътищата и улиците (ДВ, бр. 72 от 2001 г.).
§ 4. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване
на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне
на инвестиционния проект за одобряване от
компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен
инвестиционен проект.
За министър: Л. Павлова
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