ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN
бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd
Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26
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ЗАПОВЕД
№ РД-0869
гр. Смолян, 13.10.2017г.

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 пътищата
във връзка с честването на 105 години от Балканската война – 1912г. и
Освобождението на Родопите и осигуряване на движение на МПС и
пешеходци в района на Нов център и по трасето на Лекоатлетическия маратон

Н А Р Е Ж Д А М:
1. На 20.10.2017г. - петък
• Да бъде закрита такси стоянката пред хотел „Смолян” от 06:00 ч. до
20: 00ч., за изграждане на сцена.
2. На 21.10.2017г. – Събота
Определям движение с ограничена пропускливост по трасето на
Лекоатлетическия маратон в чест на 105 години от Балканската война – 1912г.
и Освобождението на Родопите както следва със старт от вр. Полк.Серафимов –
9:00 часа :
• От Паметника костница връх „Средногорец”(гр. Рудозем) – входа
на гр. Смолян -ул.”Коста Аврамиков„ ; ул.”Родопи”; северната
пътна лента на бул.”България” до локално платно на „България”пред Областна администрация за финал.
• Спирам движението в двете пътни ленти на бул. „България” в
отсечката от кръговото кръстовище на РГС до кръстовището на
Младежки дом както следва от 19:00ч до приключване на
Тържествената –проверка –заря.
• Закривам таксиметровите стоянки на бул.”България” – локално
платно и пред хотел „Смолян” от 6:00 часа до приключване на
тържествените мероприятия. Таксиметровите автомобили да
използват стоянката пред църквата „Св.Висарион Смоленски” и
всички останали регламентирани стоянки.

• Обособявам спирка за масовия градски транспорт на ул. „арх.Петър
Петров”- зад общинска администрация, посока Смолян и на
паркинга на Пощенска палата - посока Устово за времето от
19:00ч.- до приключване на Тържествената –проверка –заря.
• Затварям паркинга на ул.”арх. П.Петров”, посочвам двупосочен
режим на движение на същата само за градския транспорт,
останалите участници в движението ползват обходен маршрут по
ГПК и по ул. „Дичо Петров” от 19:00ч.
• Спирам движението за всички МПС по локално платно на
бул.”България” от 6:30 до приключване на тържествената заря –
проверка.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до Директора на ОД МВР,
старши комисар Н. Димов, за осъществяване на организация и контрол, до
превозвачите, изпълняващи обществен превоз на пътници за изпълнение, до
РСЗНБА за сведение.
Настоящата заповед да се публикува на сайта на община Смолян за
сведение на гостите и гражданите на Смолян.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Момчил
Николов – Секретар на Община Смолян.
Николай Мелемов
Кмет на община Смолян
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