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ЗАПОВЕД
№ РД -05гр.Костинброд,

/ Ш . ......2019г.
9г.

С оглед реализиране на Етап 1 - „Благоустрояване и паркоустрояване на централен
площад и паркинги в кв.99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния
план на гр.Костинброд” от обект: „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на
улици с о.т.926а - о.т.927; о.т.926-о.т.419 в гр.Костинброд”, „Благоустрояване,
паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV, X, XIII в квартал 108
гр.Костинброд” и „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и
паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околното пространство на Православен храм „Св.Мина”
в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици гр.Костинброд и с цел ограничаване на
рисковете за живота и здравето на живущите в непосредствена близост до
горецитирания обект, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.З,
чл.19, ал.1, т.2, ал.2, т.5 и чл.23 от Закона за пътищата и чл.5, т.1, ,чл. 8в, ал. 2, б. А от
Наредбата за управление на общинските пътища на община Костинброд

НАРЕЖДАМ:
1. За времето от 09:00ч. на 17.04.19г. до приключване на СМР (03.05.2019г.) да
се преустанови движението и паркирането на ППС-та, по улица „Димчо
Дебелянов“ в участъка между ул. „Христо Ботев” и ул. „Никола И. Вапцаров”,
като за движение ще се пропускат само строителна техника и механизация на
изпълнителя на горецитирания обект.
2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, за посочени период от време се
определя следния обходен маршрут за движение на МПС-та в централната част
на гр. Костинброд, както следва: ул. „Охрид“ в посока ул. „Димчо Дебелянов
“по ул. „Никола И. Вапцаров“ и ул. „ Ценко Церковски“ посока ул. „ Димчо
Дебелянов“; и обратното. Забранява се паркирането на МПС-та на уличните
платна тротоарните площи по обходния маршрут.
Заповедта да се съгласува с РУ на МВР - Костинброд, за оказване на
необходимата помощ и съдействие по компетентност.
Заповедта да се доведе до знанието на населението и на живущите на
засегнатите от ограниченията улици, чрез обявяване на сайта на община
Костинброд и с поставяне на информационните табла на общинска администрация.
Заинтересованите лица, живущите на засегнати от ограниченията улици, да
бъдат уведомени л и ч н о чрез залепяне па съобщение на адреса.

Уведомяването възлагам па служителите на „Общински инспекторат"- Костинброд.
Възлагам на Димитър Георгиев - Ръководител на Общински инспекторат Костинброд да осъществи контролни функции и дейностите, необходими във
връзка изпълнение на заповедта.
Организацията за затваряне на определената зона е задължение на фирмата
изпълнител по горецитирания проект.
Контрола по изпълнени на заповедта възлагам на инж. Габриела Георгиева
зам. кмет „УТ,ОС и Е“
Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ - Костинброд, Център
за спешна медицинска помощ- Костинброд, Районно управление за пожарна
безопасност и защита на населението- Костинброд, Боби Бачев - секретар на
община Костинброд на Симеон Йорданов мл. специалист „Обществен ред и
Сигурност” и на Димитър Георгиев - Ръководител на Общински инспекторат
Костинброд за сведение и изпълнение.
Неразделна част от настоящата заповед е приложената схема.
За заповедта да бъдат уведомени по определения в нея ред всички упоменати
заинтересовани лица.
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