
ОБЩИНА СИЛИСТРА
             ул. “Симеон Велики” № 33 (086) 82 42 43    Факс: (086) 82 33 43

     7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg

          ЗАПОВЕД

№ ЗК-1434 от 09.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
19, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на
движението на територията на Община Силистра, във връзка с извършването на строително – монтажни
дейности по ул. „Капитан Мамарчев”, и използване на тежка строителна техника за същите, съгласно
постъпило Искане с наш вх. № 9153 от 09.10.2020 г. от „Елика Инвест“ ООД, гр. Силистра,
 

НАРЕЖДАМ:
  
1. На  12.10.2020 г., в часовете от  10:00 ч. до 12.00 ч., да бъдат затворени за движение на

МПС участъците на ул. „Капитан Мамарчев“ и ул. „Дочо Михайлов“, от кръстовището
на ул. „Капитан Мамарчев“ с ул. „Патриарх Дамян“ и от кръстовището на ул. „Дочо
Михайлов“ с ул. „Гено Чолаков“. 

2. Движението на МПС в посочените дни ще се извършва по обходни еднопосочни маршрути, а
именно по ул. „Патриарх Дамян“ до кръстовището с бул. „Симеон Велики“ /до Банка ДСК/ и
по ул. „Гено Чолаков“.

 
3. Изпълнителят   да организира поставянето на всички необходими пътни знаци, като същият

отговаря  за  безопасността  на  движението  на  хора  и  моторни  превозни  средства,  и  носи
пълната  отговорност  за  евентуални  неблагоприятни  последици  върху  здравето  и
имуществото на гражданите.

4. Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се
допуска  преминаване  по  горецитираната  пътна  артерия,  не  се  допуска  паркиране  и
продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и /
или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в
посочените участъци от общинската улична мрежа.

Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.
Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица

за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник – отдел „Инспекторат” при Община

Силистра.

д-р Мирослав Тодоров
ЗА Кмет на Община Силистра
/на основание Заповед № ЗК – 1425 от 08.10.2020г./

Изготвил:
Николай Николов - Директор дирекция „Правна”
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