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З А П О В Е Д 

 

№ РД-1100 / 14.12.2017 г. 

 

 Във връзка с настъпващия туристически сезон „Зима 2017/2018” и на 

основание правомощия по чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и с оглед ограничаване и 

преустановяване на строителните и монтажни работи и през активния зимен 

туристически сезон, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Да бъдат преустановени всички строителни и монтажни работи и 

движението на строителна техника и механизация  по уличната регулация  на 

територията на: 

 Курортен комплекс Пампорово, със следните курортни ядра: 

- „Студенец”; 

- „Язовира”; 

- „Малина”; 

  „Райковски ливади”; 

  „Смолянски езера” и 

 Землището на с. Стойките попадащо в Курортен комплекс 

Пампорово 

от 14.12.2017 г. до 30.03.2018 г. 

2. Всички възложители и изпълнители на строежи в описаните по-горе 

територии, при преустановяване на строителните и монтажните работи, 

съобразно посочените срокове, да вземат необходимите мерки за 

обезопасяване на строежите, както и да изчистят тротоарите и уличните 

платна около строежите от строителните материали и механизация, 

разположени извън строителната площадка, определена и оградена по 

установения ред. 

3. Лицата по т. 2 в срок до 22.12.2017 г. да представят в Община Смолян  

копие от  Акт образец 10 съгласно Наредбата № 3 за съставяне на  актове и 

протоколи  по време на строителството с описаните мерки за обезопасяване,  

в това число в интерес на безопасността на движението, здравеопазването, 
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хигиената, чистотата и спокойствието на гражданите мерки за скриване на  

незавършените фасади с декоративни мрежи или пана. 

4. В срок до 22.12.2017 г.  засегнатите спортни терени да се обезопасят  и 

приведат в годен вид за ползване съгласно предназначението им.  

     5. Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица, чрез връчването 

й, чрез поставянето й на информационното табло в сградата на Общинска 

администрация, чрез публикуването й в сайта на Община Смолян и чрез 

средствата за масово осведомяване. 

     6. Заповедта да се обяви на Началника на РО „НСК” Смолян  при РДНСК 

– ЮЦР –Пловдив и на Директора на ОД на МВР - Смолян за сведение и 

съдействие. 

    7. Заповедта да се обяви на  Областният управител с административен 

център гр. Смолян за сведение. 

    8. Контрол по изпълнението възлагам на инж. Мариана Цекова – 

Заместник кмет при Община Смолян. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред 

Административен съд - Смолян. 

 
Николай Мелемов 

Кмет на община Смолян 

 

 
 


