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З А П О В Е Д 

№РД-1002 

гр. Смолян, 26.09.2019г. 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за Местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 9  ал. 3 от Закона за 

движение по пътищата  и във връзка с организирането на автомобилно 

състезание SMOLYAN RACE, организирано от Община Смолян и  

Автомото клуб - Смолян 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1.Спирам движението на всички МПС на 05 и 06.10.2019 г.(събота и 

неделя) от 07:30ч. до приключване на състезателните мероприятия за двата 

дни в двете пътни ленти на бул. „България” от кръговото кръстовище на 

булеварда с ул.”Дичо Петров” (гранично) до кръстовището  на същият с 

ул.”Димитър Благоев” (магазин Георг). 

2. Спирам движението на МПС на локално платно  на бул. 

„България” на 05 и 06.10.2019г.(събота и неделя )от 06:00ч. до 

приключване на състезателните мероприятия за двата дни, като същото 

определям да се ползва за целите на състезанието. 

3.Определям места за паркиране преди старта и след финала за 05 и 

06.10.2019г. за участниците както следва: 

 - Паркинг на хотел „Смолян“ 

 - Паркинг на църквата Свети Висарион Смоленски   

4. Закривам таксиметровите стоянки на локално платно на 

бул.”България” и пред х-л”Смолян” за периода 08:00ч. до приключване на 

състезанието на 05 и 06.10.2019г. и посочвам за паркиране на 

таксиметровите автомобили всички останали таксиметрови стоянки. 

5.Променям маршрута на масовия градски транспорт, както следва : 

 - Посока Смолян: бул.”България”, ул.”Дичо Петров”, 

ул.”арх.П.Петров” – спирка зад общинска администрация, ул. „Бузлуджа”, 

ул.”Дичо Петров” – продължава по обичайния маршрут, съгласно 

разписание 
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 - Посока Устово: бул.”България”, ул.”Дичо Петров”, ул.”Бузлуджа”, 

ул. арх.”Петър Петров”- спирка зад пощенска палата, ул.”Дичо Петров” 

продължава по обичайния маршрут съгласно разписание. 

 6.Препис от настоящата заповед да се изпрати до Директора на ОД 

на МВР за осъществяване на организация и контрол, на превозвачите, 

изпълняващи обществен превоз на пътници за изпълнение,  на РСЗНБА за 

сведение.  

Настоящата заповед да се оповести на гражданите в общината  чрез 

официалния сайт  на Община Смолян. 

 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  г-н Момчил 

Николов, секретар на община Смолян. 

 
 

 

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


