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ЗА П О В Е Д       
 

№ РД-0185 / 24.02.2021 г.,  
гр. Смолян 

 

 

 На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.9 ал.3 от Закона за пътищата и с оглед постигане на 

безопасност на туристите, използващи местен път с пълен идентификатор № 

69345.18.507, находящ се в землището на с. Стойките, община Смолян, за което община 

Смолян е сигнализирана с писмо от началника на военно формирование 36920 – 

Смолян, заведено в деловодната система на община Смолян с вх. № ДЛ000156 от 

07.01.2021 г.  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обусловено от опасностите и осигуряване на безопасното придвижване по 

пътя при зимни условия, да бъде поставен знак  Г19 „Задължително с вериги за сняг 

най-малко на две от двигателните колела“, на място извън пътното платна, където има 

условия за монтаж на вериги, ведно с табела Т14  „При сняг и зимни  условия“. 

2. Обусловено от тесния габарит на пътя и осигуряване на пропускливостта му, 

да бъде поставен знак В28 „Забранено спирането“, ведно с допълнителна табела Т1, 

указваща зоната на действие на знака. 

3. Да бъдат поставени табели  Т17  със следните текстове:  

„Внимание, пътят не се поддържа! Преминаването е на Ваша отговорност!“ 

и 

„Забранено движението на моторни шейни“. 

4. Срок на Заповедта до 15.04.2021 г. 
Настоящата заповед изменя и допълва Заповед № РД -0030/14.01.2021 г. на 

Кмета на Община Смолян. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение 

и изпълнение, както и да се публикува в средствата за масова информация. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати до директора на ОДМВР - Смолян, 

за контрол и съдействие. 

Контролът по изпълнение на заповедта запазвам за себе си. 

 

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет в Община Смолян 

 


