
 
 

 

   ДО 

 КМЕТА НА  

 ОБЩИНА  КУБРАТ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешение за специално ползване на общински пътища за прокарване и 

ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя и за временно 

ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя на основание чл. 18 от 

Наредба за управление на общинските пътища 

 

От …………………………………………………………………………………..………..………………… 
 (посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на 

юридическото лице: гр./с. ......................................................., община…………..………………, 

област……………………. ул. (ж.к.) ………………………..………………………………………………., 

тел.: ………...................., електронен адрес ....................................... 

Юридическото лице се представлява от  ………………………………………………………..………….. 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………….……………… 

 

Господин Кмет,   

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на общински 

пътища, въз основа на чл. 18, от Наредба за управление на общинските пътища, приета от Общински 

съвет град Кубрат, във връзка с (отбележете с „х” извършваната дейност): 
 

І. Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на 

пътя, във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Наредба № 15 за управление на общинските пътища 

 1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на 

пътя и в обслужващата зона; 

 2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения; 

 3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи съоръже-

ния в обхвата на пътя и в обслужващата зона. 

Прокарването или ремонта ще започне на ___________ г. и ще завърши на ___________ г. 

Заявявам, че ще извърша за своя сметка необходимите възстановителни работи в срок до 

___________ г. 

ІІ. За временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя на 

основание чл. 36 и във връзка с чл. 37 от Наредба № 15 за управление на общинските пътища 

 1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които 

се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни 

маршрути или въвеждане на ограничения за движението им; 

 2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на 

движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на 

търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или 

прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения; 

 3. извършване на други неупоменати дейности в Чл.26, ал.1 и 2 от Закона за пътищата, 

които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други 

ограничения за движението. 

Разрешението ми е необходимо за _______ часа /_______ дни, считано от ___________  г. 
 



 
 

           За целта прилагам следните документи: 

За издаване на разрешения по т І., съгласно чл. 33 от Наредба за управление на 

общинските пътища 

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при 

необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка; 

2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 

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

4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за 

съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството  на 

вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението"; 

5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, 

а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, 

за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора;  

6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава 

разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично. 

За издаване на разрешения по т. ІІ., съгласно чл. 38 от Наредба за управление на 

общинските пътища 

1. проект или схема за временна организация на движението; 

2. копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от Закона за 

устройство на територията; 

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението. 
 

Забележка: За случаите, когато съгласно Закона за устройство на територията такова се 

изисква, заявявам че притежавам Разрешение за строеж № ___________  /___________  г.  

За издаване на разрешението е необходимо, освен прилагането на изискваните документи  да 

бъдат  изпълнени и всички изисквания за съответния вид специално ползване, упоменати в 

Наредбата. 

Платена сума ______________ лв. с фактура / квитанция № ___________  /___________  г. 

 Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак , когато 

плащането е извършено по електронен път). 

 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично или чрез упълномощено лице от ЦАО 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….…, 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за 

служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка. 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

 По електронен път на електронен адрес……………………………………………………………….. 

 

 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 

 


