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З А П О В Е Д 
№РД-0965 

гр. Смолян, 26.09.2022 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 проект: „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК – Червена книга,  

за следните обекти: ул. ”Дичо Петров“ и ул. “Бузлуджа“, бул. 

“България“ и ул. “Соколица“ 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

1. 1 Да се въведе временна организация на движението на територията 

на община Смолян, съгласно одобрен проект за временна организация и 

безопасност на движението за улиците на територията на град Смолян по 

приложен списък и на основание становище на Сектор „Пътна полиция“- 

ОД МВР Смолян с Рег.№105800-12688/23.12.2020 г. в частта му за ул. 

”Дичо Петров“ и ул. “Бузлуджа“ и заявление от ДЗЗД „Пашмакли” с вх. 

№ ОС 001084/13.09.2022 г. и ОС001066/09.09.2022 г. 

 

1.2  Срок на заповедта за този обект: от 27.09.2022г. до 21.11.2022 г.  
 

      1.3 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. 

№ 105800-12688/23.12.2020 г. както следва:  

       1.4  Участък от ул. ”Бузлуджа“ по лист 28  и № 29 от приложените 

документи.  Движението на всички МПС по посочената улица се спира за 

периода на заповедта . 
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       1.5 Участък от ул. „Дичо Петров“ по лист № 30 от приложените 

документи. Движението в засегнатия от СМР участък е с ограничена 

пропускливост. 

2. 1 Да се въведе временна организация на движението на територията 

на община Смолян, съгласно одобрен проект за временна организация и 

безопасност на движението за улиците на територията на град Смолян по 

приложен списък и на основание становище на Сектор „Пътна полиция“- 

ОД МВР Смолян с Рег.№105800-12480/03.11.2021 г. в частта му за  

изграждане на дъждопреливна решетка ДПР21 на бул. 

„България“№35  

 

2.2 Срок на заповедта за посочения обект: от 27.09.2022 г. до 

21.11.2022 г.  
 

2.3  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. № 105800-12480/03.11.2021 г. в частта му бул. 

“България“ 35- паркинг зад Пощенска банка по листове 1-3  от 

приложените документи. Движението на всички МПС е спряно. До 

паркинга няма достъп. 

 

     3.1 Да се въведе временна организация на движението на територията 

на община Смолян, съгласно одобрен проект за временна организация и 

безопасност на движението за улиците на територията на град Смолян по 

приложен списък и на основание становище на Сектор „Пътна полиция“- 

ОД МВР Смолян с Рег.№105800-12480/03.11.2021 г. в частта му за  

изграждане на дъждопреливна решетка ДПР 329 на ул. „Соколица“  

 

    3.2 Срок на заповедта: от 27.09.2022 г. до 10.10.2022 г.  
 

      3. 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. 

№ 105800-12480/03.11.2021 г. в частта му за кръстовището на ул. 

“Соколица“ и  ул. ”Родопи ” по лист №1.5 от приложените документи. 

Движението на всички МПС по посочените улица е с ограничена 

пропускливост в посочения работен участък с дължина около 50 m. 

 

4. При въвеждане на ограниченията, противоречащата постоянна 

сигнализация да се закрие. Непосредствено след отпадане на забраните, 
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първоначалното състояние на сигнализацията да се възстанови от 

представителите на ДЗЗД „Пашмакли“. 

 

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 Васко Ангелов – 

обектов ръководител – мобилен номер 0893394400, представител на 

изпълнителя ДЗЗД „ПАШМАКЛИ“ гр. София. 

 

6. През време на действие на Заповедта, ДЗЗД „ПАШМАКЛИ“ 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 инж. Йордан 

Щонов – директор дирекция „Устройство на територията“. 

 

 

 

Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
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