
 
 

Гр.Перник, 2300, пл.”Св.Иван Рилски”№1А; тел: (076) 602933; факс: (076) 60 38 90 

 

                                                                З А П О В Е Д  

 №..................... 

гр.Перник........10.2017г. 

На основание чл.44 ал.2  от ЗМСМА и във връзка с  Чл.12 т.1 от Наредба №1   

за     обществения     ред     на     територията    на    Община   Перник   

                                                   

     Относно: Въвеждане  на  временна  организация  на  движение в гр.Перник 

  във  връзка с провеждане деня на града  - 19.10.2017 -  за  дните 17, 

18   и  19.10.2017г. 

                                      

                                                    Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 1.Да   се   преустанови    движението    на    МПС,  по ул.,,Радомир”в участъка от 

паркинга до ул.,,Самоков”  от  08.00ч. на 18.10.2017г- до 24.00ч. на 19.10.2017г. 

 

2.Да    се   забрани   паркирането   на   паркинга    между    Минна  Дирекция    и 

ул.,,Физкултурна”  от 19.00ч. на 17.10.2016г.  и от 8.00ч. до 24.00ч..  на 18.10. и 

19.10. 2017г.   

 

3. Да се преустанови движението  на  МПС  и  забрани  паркирането на МПС  по 

ул.,,Брегалница” от ДСК до пресечката с ул.,,Св. Св. Кирил и Методий” , като се 

осигури преминаването на автомобилите с инкасо на ДСК и живущите в района 

за периода от 19.00ч. на 17.10.2017г. до 24.00ч на 19.10.2017г. 

 

4.Да  се  забрани паркирането по ул.,,Св. Св. Кирил и Методий”    двустранно   в 

отсечката  от  сградата  на  РУО  до Минна дирекция   за  времето  от  07.00ч. до 

11.30часа на 19.10.2017г.  

 

5. Да се преустанови движението  на   МПС по ул.,, Св. Св. Кирил   и   Методий” 

в отсечката от сградата на РУО  до Минна дирекция за времето от 10.00часа до 

11.30 часа на 19.10.2017г. 

 

6.Да  се  преустанови  движението  на  МПС   и  забрани паркирането на МПС  по 

новата улица от ОТ898 до ОТ1255 на ул.,,Васил Левски”  за  времето  от 19.00ч. 

на 17.10.2017г. до 24.00ч. на 19.10.2017г. 

 

 

 

  

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ПП ЕЕ РР НН ИИ КК   

                    



 

7.Да     се    пропускат   за    движение   бусовете   по    линия  №44   с  маршрут    

кв. Драгановец -Ингилизка махала кв.,,Църква”. 

8.Обособяване на място за паркиране на автомобили на официалните ВИП  гости 

- паркинга     на    МВР      гр. Перник     от    19.00ч. на 18.10.2017г.  до 24.00ч на 

19.10.2017г.  

9. Да се обособи паркинга зад сградата на старото училище   на    Професионална 

гимназия по облекло и туризъм  за   паркиране   на   автомобили  на  граждани на  

18.10.2017г. от 08.00ч. до 24.00ч. на 19.10.2017г. 

10.Да   се   обособи   паркинга   при   кино ,,Кракра”  за  паркиране  на автобуси с 

поставяне на указателни пътни знаци и ограждения. 

11.Да се забрани паркирането на служебни автомобили на общината  и  други на 

паркинга пред общината от 0.8.00ч. до 24.00ч. на 19.10.2017г. 

12.Фирма ,,Анди “-ЕООД  гр. Перник   да  постави  необходимите  забранителни  

и указателни   пътни   знаци , съгласно  временната   организация   на   движение  

и изискванията на Наредба №3/ 2010г. 

13.Да  се  уведомят  гражданите   за  променените  пътни  условия  и  временната 

организация на движение.    

14.Да се организира дежурство от І-во РПУ гр. Перник и Общински инспекторат. 

   

 Контролът     по   изпълнение   на    настоящата    заповед      възлагам       на   

Йордан Павлов   –  Зам. Кмет     ,,Здравеопазване  ,      жилищна   политика, 

спорт    и   социални   дейности”     при       община    Перник .  

Препис   от    настоящата     Заповед    да    се    връчи     на  ОД   на   МВР - І-

во РПУ   гр.Перник ,    РСПБЗН    гр. Перник  ,    ООСКТТЗ    при     Община  

Перник , фирма ,,Анди” ЕООД  Перник”, за сведение и изпълнение. 

      Заповедта   подлежи   на   обжалване   по   реда   на  чл.145 и сл. от АПК 

пред      Административен     съд     Перник      в      14 - дневен       срок     от  

съобщаването  и   на   всички   заинтересовани   лица   чрез   Кмета   на 

Община Перник. 

                                                                              

                                                              ЗА      КМЕТ: 

                                                                                   /инж.В.Караилиев/ 
                                                                                   Съгласно Заповед №2000/16.09.2016г 

 

Изготвил: 

Гл.експерт:/инж.Н. Петров/ 

 

Съгласувал: 

Н-к отдел:  /Р.Каменов/ 

 

Съгласувал:                                                                        
ЗАМ.КМЕТ: /Й. Павлов/ 


