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З А П О В Е Д 

№ РД-0774 / 26.09.2017 година 
гр.Смолян 

 
            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка осигуряването на безопасно протичане на 
традиционния Устовски панаир за периода: 6, 7 и 8 октомври 2017година.   
 
                                                       Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Спирам движението на всички МПС-та по ул. “Пазарска” в участъка от кръстовището 
с ул. “Тракия” до кръстовището с ул. “В. Райдовски” / при паркинга до кръстовището 
на Мадански мост/ за периода от 06:00ч на 06.10.2017г. до 22.00ч. на 08.10.2017г. 

2. Спирам движението на всички МПС в гр.Смолян, кв. Устово по ул.“Братан Шукеров”, 
в участъка от кръстовището с ул. “Продан Табаков” до кръстовището с ул.”Пазарска”. 
за периода от 06.00ч. на  06.10.2017г. до 22.00ч на   08.10.2017г. 

3. Спирам движението на МПС в района на пазара, в кв. Устово чрез затваряне входа до 
магазин “Никра” за периода от 06.00ч. на 06.10.2017г. до 22.00ч. на 08.10.2017г. 

4. Определям временен паркинг за посетителите на панаира  Парк „Чаршията” – кв. 
Устово и по ул. „Братан Шукеров, ул. „Хр. Ковачев”. 

5. Определям график за зареждане на търговските обекти в затворения за движение 
участък за времето от 20.00ч. до 08.00ч в дните на панаира срещу издаден служебен 
пропуск  (фактура за платен наем  на търговска площ). 

6. Определям делнично разписание за всички превозвачи, изпълняващи градски 
транспорт  - “Рожен експрес”АД , Орфей експрес “ООД, к-м  „Мегатранс” .  

      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  инж. Йордан Щонов – 
директор дирекция „УТОС” в община Смолян. 
 
инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 
Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощена със Заповед №РД-0772/21.09.2017г. 
на кмета на Община Смолян   
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