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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

            от Кирил Хараламбиев Хаджихристев – общински съветник 

 

Относно: Промяна организацията на пътното движение в гр. Смолян 
по ул. „Момчил юнак“ и ул. „Тракия“ в гр. Смолян. 

 

              Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

     В края на 2016 г., в експлоатация беше въведена нова част от 
Главна пътна комуникация /ГПК/ в гр. Смолян, от кв. Райково до 
изхода на кв. Устово. Изградени бяха съвременни пътни съоръжения 
/ тунел и кръгови кръстовища/, който помагат за по- голяма 
пропускателност и намаляване на конфликтните точки. Изграждането 
на тази част от ГПК, беше посрещната със задоволство от 
гражданите на община Смолян. Създаде се възможност за бързо и 
транзитно преминаване през част от града. Целта на проекта на 
изграденото трасе е да изведе транзитно преминаващия 
автомобилен трафик от улиците „ Момчил юнак“ и част от ул. „Тракия“ 
в кв. Устово, както и да намали вредните въздействия от пътното 
движение / шум, запрашеност, вредни емисии/. 

     Независимо от създадените по – добри условия, продължават да 
преминават транзитно през кв. Устово товарни МПС с общо тегло над 
3500 кг. В следствие на тяхното преминаване по улиците, се 



разрушава пътната настилка, като се появяват коловози и дупки, 
завишена е запрашеността в тази зона на квартала. Улица „Момчил 
юнак“ се пресича от пешеходна връзка, която се ползва от стотици 
граждани живеещи в западната част на квартала и е основна за тях 
към центъра. Улицата  има кратък, но проблемен наклон и през 
зимните месеци при снеговалеж или поледица често се случва 
товарни автомобили да пребоксуват и да блокират движението. 

В кв. Устово е стартирала подписка от граждани, адресирана до 
компетентни институции за ограничаване на движението на товарни 
МПС с общо тегло над 3500 кг. И към настоящия момент са събрани 
над 100 подписа. 

     В тази връзка предлагам да бъде извършена промяна в Плана за 
организация на пътното движение, като се забрани транзитното 
преминаване на товарни автомобили с общо тегло над 3500 кг. от 
кръговото кръстовище в кв. Райково до кръговото кръстовище на 
изхода на кв. Устово. Да се забрани левия завой за транзитно 
преминаващи товарни автомобили с общо тегло над 3500 кг. идващи 
от посока гр. Мадан на кръстовището със светофарна уредба в кв. 
Устово. 

     Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 
основание чл.21 ал.2 във вр. с чл.21 ал.1 т.23 предлагам общинския 
съвет да приеме следните  

РЕШЕНИЯ: 

1. Възлага на Кмета на община Смолян, да проведе среща с 
ръководството на „Областно пътно управление“ Смолян, с цел 
запознаването им с проблема и предприемане на мерки за 
отстраняването му. Да уведоми за предприетите мерки 
Общинския съвет на следващото заседание. 

2. Кмета на община Смолян да възложи изготвянето на промяна 
на Плана за организация на пътното движение за гр. Смолян и 
да го внесе за приемане от Общинския съвет. 

3. Кмета на община Смолян да изготви мотивирано искане до 
„Областно пътно управление“ Смолян, за възстановяване на 
пътната настилка на ул. „Момчил юнак“ и ул.“ Тракия“ до изхода 



на кв. Устово и изграждане на пешеходна пътека с изкуствена 
неравност в района на ресторант „Перла“. 

4. След влизане в сила на настоящите решения, Председателя на 
Общински съвет Смолян да изпрати копия до Изпълнителна 
агенция „Пътища“, „ Областно пътно управление“ Смолян и ОД 
на МВР Смолян. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

К. Хаджихристев – общински съветник  

 


