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ЗАПОВЕД 
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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 

РАЗРЕШАВАМ: 

1. Временно ограничаване на движението от 12.03.2014 г от 13.ООч. до 
31.03.2014 година 24.00 ч. на моторни превозни средства, по ул."Славянска" 
от кръстовището с ул. Христо Ботев до кръстовището с ул. Охрид и по 
ул."Обединена" от кръстовището с ул. Охрид до ул. Димчо Дебелянов 

1.1. За периода от 12.03.2014 г от 13.00.4. до 31.03.2014 година 24.00 ч.за 
леки и лекотоварни автомобили с тегло до 3,5 тона и се определя следния 
обходен маршрут: 

От кръстовището на ул. Славянска и ул. Христо Ботев се отклонява 
движението по ул. Христо Ботев до ул.Димчо Дебелянов и по ул. Димчо 
Дебелянов и обратно. 

1.2. За периода от 12.03.2014 г от 13.00.4. до 31.03.2014 година 24.00 ч.за 
автобуси от масовия градски транспорт се определя следния обходен 
маршрут: 

По ул. Обединена, ул. Йордан Йовков, ул. Цар Калоян, излизане на ул. 
Славянска и бул. Ломско шосе (кръгово движение) и обратно. 

1.3. За периода от 12.03.2014 г от 13.00 ч. до 31.03.2014 година 24.00 ч. за 
автомобили с тегло над 3.5 тона се определя следния обходен маршрут: 

Като обходен маршрут за тежки и тежкотоварни МПС с ремаркета и 
полуремаркета над 3 . 5 т. да се използва: път I I - 8 1 . " J I O M C K O шосе", ул. 
„Ген. Владимир Заимов", ул. „Бачо Киро", ул."Сергей Румянцев", с. 
Петърч , общински път 81121 и излизане на път I -8 София - Калотина и 
обратно. 

1.4. За периода от 12.03.2014 г от 13.00 ч. до 31.03.2014 година 24.00 ч., се 
забранява паркирането: 

По ул. Христо Ботев и по ул. Димчо Дебелянов. 
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По ул. Йордан Йовков и по ул. Цар Калоян. 

1.5. Измества се постоянни спирки на автобусите от улица Славянска и улица 
Обединена за упоменатия интервал от време, и се откриват временни 
такава по ул. Йордан Йовков, както следва 
1.5.1. Временна спирка пред магазина за строителни материали на 

ул.Йордан Йовков в двете посоки; 
1.5.2. Временна спирка на кръстовището на ул. Христо Ботев на 

ул.Йордан Йовков в двете посоки; 
1.5.3. Временна спирка на ул.Йордан Йовков пред блок 3 в двете 

посоки; 

2. Заповедта да се съгласува с 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. 

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 към община Костинброд. 
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