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ЗАПОВЕД
№РД-0786
гр. Смолян,02.08.2022 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 „Реконструкция на бул. “България“ в участъка от о.т
17 през о.т.16-от.15-0.т.14-о.т.13-о.т.-4 -о.т-2 –о.т.1 о.т-2400-о.т.2393о.т.2380-о.т 1718 – до о.т.2379+10м чрез изграждане на кръгови
кръстовища при пресичане с ул. “Петър Берон“ и ул. “Дичо Петров“ и
приобщаване на прилежащите улици към тях, изпълнявани от „ИСА 2000“
ЕООД
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се въведе временна организация на движението на територията на
община Смолян, съгласно одобрен проект за временна организация и
безопасност на движението и становище от сектор „Пътна полиция“ с рег.
номер 105800-2602/18.02.2022 г. по бул. „България“ , както следва:
• I -ви етап – с 3 работни участъка, СМР по бул. “България“, от
храм „Свети Висарион Смоленски“ към Младежки дом до
кръстовището с ул. „Бузлуджа“ вляво за изпълнение на
дейностите по изграждане на нови тротоари
• II-ри етап – с 3 работни участъка, СМР в посока по бул.
“България“, от Младежкия дом, кръстовището с ул. “Бузлуджа“
до храм „Св. Висарион Смоленски“ вдясно и средата на
уличното платно за изпълнение на дейностите по изграждане на
разделителни ивици и острови, централен кръг за новото кръгово
кръстовище бул. “България“ към Дълбокото дере и ул. „Д-р
Петър Берон“ (ГПК) засяга се и кръстовището бул. “България“ с
ул. “Бузлуджа“ – обща дължина на участъците – 100 м. .
• III-ти етап – не е разделен на участъци, обхваща целия обект за
изпълнение на асфалтови работи.
• Пешеходното движение по време на СМР да бъде обезопасено и
изнесено на успоредния тротоар.

2.

Срок на заповедта: от 02.08.2022 г. до 05.10.2022 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. №
105800-2602/18.02.2022 г. за бул. ”България ” от приложените документи.
Движението на всички МПС по булеварда, в посочените участъци е с
ограничена пропускливост .
4. 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“ЕООД.
5. Отговорник за изпълнението на предходната точка и за поддържане
на целостта и изправността на вертикалната сигнализация, по така
въведената временна организация на движение, е Малин Селемов мобилен номер 0886 636 436, представител на изпълнителя „ИСА –
2000“ЕООД.
6. По време на действие на Заповедта, „ИСА – 2000“ ЕООД , 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 към дирекция СИОССГ.
Николай Мелемов
КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН
ПК/ПК
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