
 

    

З А П О В Е Д 

 
                

№ З-19-382/18.06.2019 г. 

 

 

   Относно:     Въвеждане на временна забрана за обществено ползване на   участък от 

път TGV 1128/ІІ-51, Водица-Светлен/Попово-кв.Сеячи-кв.Невски/ от  км. 1+660 до км. 

2+920, считано от 18.06.2019г. до 30.09.2019г. 

 

Въвеждането на временната забрана за обществено ползване на участък от път 

TGV 1128/ІІ-51, Водица-Светлен/Попово-кв.Сеячи-кв.Невски/ от  км. 1+660 до км. 

2+920 е необходима във връзка с влошеното му състояние в следствие на обилните 

валежи, паднали на територията на Община Попово довели до разрушаване на 

конструкцията на дървен мост и асфалтова настилка,  както и  намаляване габарита на 

пътя и неговата носимоспособност.   

Издаването на настоящия акт е наложително и неотложно поради 

необходимостта от опазването на живота, здравето и имуществото на гражданите. 

Предвид това на основание чл. 73 от АПК уведомяването на заинтересованите 

лица и оповестяването на съображенията за издаване на настоящата заповед да се 

извършат в хода на изпълнението и.                                                                                                                             

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата, чл.28, 

т.3, буква „б” от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, чл.73 от АПК, чл.165, 

ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата,  и във връзка с Протокол на комисия от 

Община Попово от 18.06.2019г. относно възникнала опасност за сигурността на 

движението след обилни валежи довели до частично отнесена конструкция и асфалтова 

настилка  и намаляване габарита на пътя и неговата носимоспособност на мост 

намиращ се на път TGV 1128 на км. 2+300 

 

                                 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. ВЪВЕЖДАМ ВРЕМЕННА ЗАБРАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ на участък от път TGV 1128/ІІ-51, Водица-

Светлен/Попово-кв.Сеячи-кв.Невски/ от  км. 1+660 до км. 2+920, 

считано от 18.06.2019г. до 30.09.2019г. 

2. Определям маршрут за движение на моторни превозни средства от 

пътен възел на Републикански път ІІ-51 Попово-Бяла при км. 54+045 

/дясно/ с път TGV 1128 за кв. Сеячи.  

3.  Допускам предварително изпълнение на заповедта, по реда на чл.60 от 

АПК,  с цел опазването на живота, здравето и имуществото на 

гражданите.  

 

 

ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 



 

4. Пламен Павлов-Ръководител Звено „Охрана и контрол” в Община 

Попово да организира поставянето на съответните пътни знаци във 

връзка с временната организация по  безопасност на движението, както 

и обезопасяването на  съоръжението. 

5. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, 

за сведение и изпълнение,  а заверен препис от същата да се 

предостави на  Районно управление „Полиция” гр. Попово. 

6. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Попово. 

7. Контролът по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам 

лично. 

8. Съгласно чл.179 от АПК настоящата заповед може да се обжалва в 

едномесечен срок от  публикуването и на сайта на Община Попово. 

 

 

 

 

 

ТРИФОН ТРИФОНОВ 

За Кмет на община Попово 

Съгл. Заповед №З-19-361/11.06.2019г.  

 

 
 


