
Общинска администрация - гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д 

ISO 9001:2008 Certificate № QS - 3999 НН 

ЗАПОВЕД 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.9, ал.З от Закона за пътищата, чл. 8в, ал.2,т.А от 
Наредбата за управление на общинските пътища в Община Костинброд /изм. И доп. С 
Решение № 381/26.04.201 Зг. на ОбС Костинброд/, във връзка с изпълнение на проект 
„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и 
модернизиране на ВиК мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд 

1. Удължавам срока на предходна моя заповед № РД-05-68/11,03.2014г., в частта си 
прилагане и валидност, по точка l.-ва, до 24.00 ч. на 13.04.2014г включително, във връзка с 
ограничаване на движението на масовия градски транспорт по ул. „Славянска" и ул. 
„Обединена". 

2. Въвеждане на временна организация на движението по ул. „Обединена" в участъка от ул. 
„Йордан Йовков" до ул. „Могила" от 31.03.2014г. до 20.04.2014г. Пътят ще бъде със 
стеснена пропускливост и в определени участъци с еднопосочно движение. Моля 
гражданите да се движат с повишено внимание в горе цитирания участък. 

Временна забрана на спирането и паркирането по ул. „Обединена" в участъка от ул. 
„Йордан Йовков" до ул. „Могила" за периода от 31.03.2014г. до 20.04.2014г., като 
забраната не важи за МПС със специален режим на движение. 

3. Заповедта да се сведе до знанието на РУП Костинброд за оказване на необходимата 
помощ и съдействие по компетентност. Съгласуването на действията между РУП 
Костинброд и Общинска администрация да бъде осъществено от Общински инспекторат -
Костинброд. 

Заповедта да се доведе до знанието на населението и живущите на засегнатите от 
ограничението улици, както и на превозвачите обслужващи автобусните линии и на 
директорите на училищата на територията на община Костинброд чрез обявяване на сайта 

РАЗРЕШАВАМ: 

http://www.kostinbrod.bg
mailto:obshtina@kbrod.net


на Община Костинброд и поставяне на съобщение на информационните табла на Община 
Костинброд. Настоящата заповед да се връчи за сведение на служителите на Общински 
инспекторат към община Костинброд, както и на началника на РУП - Костинброд. 
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