
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 
,'ПОУ 

ЗАПОВЕД № 
София ШШ1 

ОТНОСНО: Временно спиране на движението на товарни превозни средства с тегло над 10 
тона по Републиканската пътна мрежа /РПМ/ 

Във връзка с повишената интензивност на движението на МПС през Коледните и Новогодишни 
празници и за осигуряване безопасност на движението през зимния период, на основание чл.9, 
ал.З от Закона за пътищата, чл.165, ал.1, т.8 от Закона за движението по пътищата, чл.60, ал.1 и 
чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и съвместна Заповед №РД-11-1467 от 16.10.2013 
г. за „Организация и контрол на движението за осигуряване на нормална проходимост по 
Републиканската пътна мрежа през есенно-зимния сезон на 2013г.-2014 г." 

НАРЕЖДАМ: 

1. Да се организира спиране на дву 
едните участъци от Републиканец 
• Път М - Мездра-ГКПП „Кулата 
• Път 1-5 - Русе-Велико Търново; 
• Път 1-8 - Пловдив-Свиленград; 

евозни средства с тегло над 10 тона по 
M̂ l̂lil;. 

Път 1-9 - Варна-Бургае. 
Щшк^Шш 

:ШИ§ 

Спирането да бъде въведей1Щ!|1||Щ|1^у[ни и 
• 21.12.2013 г. -еъбтш т 16 чшса до Ш часа; ife v 
• 01.01.2014 r.- щшт от Ш чтш до 20 чшещ 
• 05.01.2014 г* - неделя 
2. Ограничението да се въведе, след като са налице всички условия за организация на 

движенЦщ : J 0 . ~ |§ | | | 
3. Директорите на ОПУ, съвместно на МВР по места могат да въвеждат 

4. Настоящата Ш̂ЕВЕД ДЕ се 
инфраструктура". 

5. Копие от настоящата и съответните сектори 
I Щ ^Гранична полиция", „Пътна - - ОД на МВР за изпъ 

Национално сдружение на българските превозвач^ ОТ Асоциация на 
българските предприятия „ра международни превози и пътищата /АЕБТРИ/ и 
Изпълнителна агенция иА4томоб1шна администрация" за сведение 

ИНЖ. СТЕФАН ЧАЙКОВ 
пРЕДСЕДДтЩ;Ш^ЩдавитЕЛ: 
AI ЕН ЦИЯ „ П ЪТНА И Н ФРАСГ 

СЪГЛАС|ШШ04:; 
ГЛ. КОМИСАР ТОДОР ^РЕБЕНАРОВ 
ДИРЕКТОРНА 
ГД "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ" 

1606 София, бул. „Македония" №3, тел.: 02/91 73 248, 02/91 73 246; факс 02/ 986 6958, 02/ 988 8132 


