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ЗАПОВЕД
№ РД-0384
гр. Смолян, 26.04.2022 г.
На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона
за пътищата и чл. 81 от Наредба № 3/16.08.2010 на МРРБ и във връзка с
реализация на обект: „Ремонт на улици и пътища на територията на
община Смолян“, подобект: Частичен ремонт на ул. “Перелик“
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се въведе временна организация на движението на територията
на гр. Смолян, ул. “Перелик“ поетапно както следва:
- Първи етап, с три участъка, СМР в посока ул. „Полковник Дичо
Петров“ - ул. „Перелик“, вдясно върху тротоара, дължина на участъците от
60m до 225m;
- Втори етап , с пет участъка, СМР в посока от ул. “Полковник Дичо
Петров“ – ул. “Перелик“, вляво върху тротоара, дължина на участъците от
11m до 240m;
- Трети етап, не е разпределен на участъци, за изпълнение на
асфалтови работи по улицата.
2.Срок на заповедта: От 27.04.2022 г. до 26.06.2022 г.
3.Пътната сигнализация, оказваща новата организация на движение да
отговаря на представения проект за временна организация на движение и на
изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ, становище с рег. №
105800-14222/21.12.2020 г. за ул. “Перелик“ СМР ще се извършват върху
тротоарите, както е посочено в точка 1 на Заповедта и цялото улично
платно по време на асфалтиране.
4.Фирмата изпълнител да уведоми писмено за ремонтите работи
ЦСНП- Смолян и РСПБЗН за сроковете на ремонта.
5.При въвеждане на ограниченията, противоречащата постоянна
сигнализация да се закрие. Непосредствено след отпадане на забраните,

първоначалното състояние на сигнализацията да се възстанови от
представителите на „ИСА 2000“ ООД.
6.Отговорник за изпълнението на предходната точка и за поддържане
на целостта и изправността на вертикалната сигнализация, по така
въведената временна организация на движение, е Лъчезар Топчиев –
технически ръководител – мобилен номер 0882 048 066, представител на
изпълнителя.
7.По време на действие на Заповедта, „ИСА 2000“ООД, гр. София се
задължава да осигурява преминаването на автомобили със специален режим
на действие, приоритетно и без забавяне.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до Директора на ОД на
МВР- Смолян, за осъществяване на контрол по заповедта .
Настоящата заповед да бъде оповестена чрез официалният сайт на
община Смолян за сведение на гражданите и гостите в града. Допълнителни
уведомления относно ВОД да бъдат предварително обявявани на сайта на
община Смолян и по местата на интервенция.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанас Малаков –
главен специалист в дирекция СИОС и СГ в Община Смолян.
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