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ЗАПОВЕД 
РГ.:. У.3. 

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 № 381/26.04.201Зг. 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 

РАЗРЕШАВАМ: 

1. Временна забрана на движението от 24.02.2014 г до 09.03.2014 година включително на 
всички видове моторни превозни средства в двете посоки по , ул. „Момчил войвода" в 
участъка от ул. „Бели брези" до жп прелеза. 

Като обходни маршрути за леки МПС да се използват: ул. „Бели Брези", ул. „12-ти 
април" и ул. „Без име"/покрай жп линията/ и обратно. 

Като обходен маршрут за тежки и тежкотоварни МПС с ремаркета и полуремаркета 
над 3.5 т. да се използва: ул."Обединена", ул. „Славянска", път II-81 „Ломско шосе", 
Софийски околовръстен път, излизане на път I -8 София - Калотина и обратно. 

За тежки и тежкотоварни МПС за влизане в гр.Костинброд от път I -8 „Божурище-
Сливница -Петърч SFO 1401" да се използва общински път № 81121 за с.Петърч, по 
ул."Сергей Румянцев",ул. „Бачо Киро", ул."Обединена" , ул. „Славянска" и бул. 
„Ломско шосе" - за излизане на околовръстен път II-81 околовърстен път София-
Костинброд /SFO 1403/ и обратно 

Временна забрана за паркирането на всички видове МПС по горе цитирания участък 
на ул. „Бели брези", ул. „12-ти април" и ул. „Без име"/покрай жп линията/ от 
24.02.2014г. до 09.03.2014г. 

2. Временна забрана на движението от 02.03.2014 г до 22.03.2014 година включително на 
всички видове моторни превозни средства в двете посоки по , ул. „Момчил войвода" в 
участъка от ул. „Обединена" до ул. „Петър Берон" 

Като обходен маршрут за всички видове МПС да се използват: ул. „Обединена", ул. 
„Петър Берон" и обратно. 
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Временна забрана за паркирането на всички видове МПС по горе цитирания участък 
на ул. „Петър Берон", и ул. „Момчил войвода" от 02.03.2014г. до 22.03.2014г. 

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 
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. 

Координация по изпълнението на ВОД, възлагам на Димитър Петров - зам. Кмет на 
община Костинброд 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на ръководителя на Общински 
инспекторат к 
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