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ЗАПОВЕД
№РД-0785
гр. Смолян,02.08.2022 г.
На основание чл. 44, ал.1, т.1, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.19, ал.1, т. 2, ал.2, т.5 от Закона за пътищата, чл.3, ал.1, от Закона за
движение по пътищата и чл. 15 и чл. 17 от Наредба №1 от 17.01.2001г. за организация на
движението по пътищата въз основа на настъпили обстоятелства, изискващи облекчаване на
пътно – комуникационните потоци и Решение № 2.1 от протокол № 27 от 29.06.2022 г. на
Общински експертен съвет по устройство на територията и Решение № 352 от 29.10.2020 г. на
Общински съвет – Смолян
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Изменям и допълвам Заповед № 1257/25.07.2013 г. на Кмета на Община Смолян в частта
за ул. „Дичо Петров“, а именно :
Въвеждам еднопосочно движение от 06:00 ч. на 04.08.2022 г., по ул. „Дичо Петров“ от
кръстовището на ул. „Бузлуджа“ с ул. „Дичо Петров“, до кръстовището на ул. „Дичо
Петров“ с ул. “Кокиче“, като посоката на движение е запад – изток от ул. „Бузлуджа“ по
ул. „Дичо Петров“ към ул. “Кокиче“.
2. Одобрявам представят проект с графична и текстова част, като за реализирането на
посоката на движение да се поставят утвърдената вертикална сигнализация съгласно проект за
организация на движението на гр. Смолян.
3. Спирането и паркирането по ул. „Дичо Петров“ да се извършва съгласно Закона за
движение по пътищата.
Контрол по изпълнението и спазването на настоящата заповед възлагам на инж. Мариана
Цекова - зам. кмет на Община Смолян.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 1257/25.07.2013г., като в останалата
част заповедта остава непроменена.
Препис от заповедта да се обяви на електронната страница на община Смолян,
едновременно с това да се изпрати на директора на ОД на МВР Смолян за сведение и оказване
на съдействие при необходимост.
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