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З А П О В Е Д 
№РД-0546 

гр. Смолян, 28.06.2017г. 
 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 9 ал. 3 от Закона за 
пътищата и във връзка с необходимостта от  създаване на временна организация на 
движение при извършване на ремонт  по ул. „Белия камък “, кв. Райково, гр. Смолян с 
възложител  Община Смолян,, по договор № ПНО – ОП -16-09-1/02.09.2016г. с 
изпълнител ДЗЗД „Смолян Е.К“ 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1.Спирам движението за всички МПС по ул.“Белия камък“ за периода от 

29.06.2017г. до 30.06.2017г. включително. 
2. Посочвам обходен маршрут за движение на товарните автомобили към 

промишлена зона Север  
-   от  кв. Устово както следва : 
ул. „Петър Берон“ – кръстовище на АРЗ – бул. „България“- ул.“Дичо Петров“ – 

ул.“Хан Аспарух“ и обратно; 
- от гр. Смолян както следва :  
ул. „Първи май“ – ул.“Миньорска“ -ул. „Петър Берон“ – кръстовище на АРЗ – 

бул. „България“- ул.“Дичо Петров“ – ул.“Хан Аспарух“  и обратно; 
По време на строително –ремонтните дейности да се осигури непрекъснат 

достъп на автомобилите със специален режим на движение. 
Фирмата изпълнител да уведоми писмено за строително-ремонтните дейности  

ЦСНП- Смолян и РСПБЗН за сроковете на ремонта. 
Пътната сигнализация, осигуряваща временната организация на движението да 

отговаря на представения проект и на изискванията на Наредба № 3/16.08.2010г. 
Отговорник за поставянето, целостта и изправността на пътната сигнализация, 

оказваща временната организация на движение е представител посочен от фирмата 
изпълнител – ДЗЗД„Смолян Е.К” ООД  – Христо Дамянов –мобилен телефон -0877-
809-907. 

Препис от настоящата заповед да се изпрати до Директора на ОД на МВР- 
Смолян, за осъществяване на контрол по изпълнението й . 

Настоящата заповед да бъде оповестена чрез официалният сайт на община 
Смолян  за сведение на гражданите и гостите на града. 
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Васка Караджова – 
Директор дирекция СИОС в Община Смолян. 
 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 
 


