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ЗАПОВЕД
№ЗК-1384
Силистра, 22.08.2018 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от
16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Наредба № 3 от 16.08.2010 г.), във
връзка със съгласуван Работен проект за Временна организация и безопасност на
движението (ВОБД) при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) на
инвестиционен проект с обект: „Достъпна градска среда, чрез реконструкция и
рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“, гр. Силистра“, подобект: „Зона
за интервенция № 1: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. „Симеон
Велики“ и прилежащите тротоари и зелени площи“,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. За периода от 06.00 ч. на 27.08.2018 г. (понеделник) до 17.00 ч. на 31.03.2019 г.
(неделя) да бъдат затворени за движение на моторни превозни средства (МПС)
следните участъци от уличната мрежа в урбанизираната територия на град
Силистра:
1.1. ул. „Симеон Велики“ – участъкът от кръстовището с ул. „Македония“
(бензиностанция ОМВ) до кръстовището с ул. „София“ (пешеходна пътека пред
ОББ);
1.2. ул. „Добруджа“ – участъкът от кръстовището с ул. „София“ (пешеходна
пътека пред ОББ) до входа на хотел „Данубе“;
1.3. ул. „Христо Ботев“ – участъкът от кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“ до
кръстовището с ул. „Партений Павлович“;
1.4. ул. „Шар планина“ – участъкът от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до
кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“,
в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, при спазване изискванията на
Наредба № 3 от 16.08.2010 г.
1.5. Временната организация на движение на МПС да бъде въведена на четири етапа
при изпълнение на строителството, в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, като
по време на всички етапи на СМР да се осигури достъп до прилежащите улици.
1.6. Изпълнителят на СМР – ДЗЗД „Евростил” да постави, поддържа и премахне
след приключване на видовете работи необходимата пътна сигнализация, която следва да
отговаря на изискванията на БДС 1517/2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт“. Отговорник
за целостта, изправността и поддържането й, е Теодор Костадинов Костадинов, с
телефон за връзка: 0887 925 014.
2. Ограничението по т. 1 да се въведе, след като са налице всички условия за
започване на видовете работи, а именно:

 Стриктно изпълнена на място пътна сигнализация, в съответствие със
съгласувания проект за ВОБД и при спазени изисквания на Наредба № 3 от
16.08.2010 г.;
 Приемане и премахване на ВОБД с протокол от комисия с представители на:
Община Силистра, ДЗЗД „Евростил“ и сектор „Пътна полиция“ при ОД на
МВР – Силистра;
 СМР да се извършват само в светлата част на денонощието, като в тъмната
част на денонощието и при намалена видимост работният участък да се
сигнализира със светлинни източници;
 При изпълнение на СМР и придвижване на строителни машини в зоната на
кръстовищата, движението да се регулира със сигналисти с предупредителен
флаг С18 или светлоотразителна стоп-палка С25;
 Пътните знаци, използвани за ВОБД за сигнализиране на СМР по пътните
участъци, да са изработени от ІІ типоразмер, да са светлоотразяващи, със
светлоотразявощо фолио, клас ІІ и светлотехнически характеристики, съгласно
изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата
с пътни знаци;
 Съгласно чл. 32 от Наредба № 3 от 16.08.2010 г., съществуващите пътни знаци,
с които се въвежда постоянната организация на движението и които
противоречат на ВОБД, се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или
фолио с черен или сив цвят.
3. Изпълнителят на СМР – ДЗЗД „Евростил” да уведоми сектор „Пътна полиция“
при ОД на МВР – Силистра не по-малко от 24 часа преди започване на работите и
предостави график за тяхното изпълнение, името, длъжността и адреса за кореспонденция
и начина за връзка с отговорното длъжностно лице, участващо в комисията по т. 2.
4. Изпълнителят на СМР – ДЗЗД „Евростил” да не допуска замърсяване на пътната
настилка с кал и строителни отпадъци, като организира почистване на ходовата част
(гумите) на превозните средства и строителните машини, работещи на обекта.
5. По един екземпляр от проекта за ВОБД, заповедта за въвеждането и
поддържането на ВОБД, както и графика за извършване на СМР да се съхраняват на
обекта и при необходимост да се предоставят на контролните органи. Екземпляр от
проекта за ВОБД да се представи в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Силистра.
6. За периода на въведената забрана по т. 1, съобразно етапа, на който е
въведена временната организация на движение на МПС при изпълнение на
строителството на ул. „Симеон Велики“ и пресечните и улици, в съответствие със
съгласувания проект за ВОБД, определям маршрути за движение на територията на гр.
Силистра на превозните средства за обществен превоз на пътници, изпълняващи
редовни автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Силистра, както
следва:
6.1. линия № 1 – сп. „Автогара Силистра“ – кв. „Триъгълника”:
6.1.1. при въведен етап № 1 от проекта за ВОБД – линията да се изпълнява с начална
спирка „Автогара Силистра“ и движение по маршрут: сп. „Автогара Силистра“, сп.
„Аврора“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Симеон Велики“ (сп. „Центъра“), сп. „Денонощна
аптека“, сп. „Горско стопанство“………. и т.н. по маршрута до спирка кв. „Триъгълника”,
и обратно. Автобусна спирка „Центъра (многофункционална сграда)“ не се изпълнява.
6.1.2. при въведени етапи № 2, № 3 и № 4 от проекта за ВОБД – линията да се
изпълнява с начална спирка „Автогара Силистра“ и движение по маршрут: сп. „Автогара
Силистра“, сп. „Аврора“, сп. „Изворите”, сп. „Болницата“, сп. „Горско
стопанство“………. и т.н. по маршрута до спирка кв. „Триъгълника“, и обратно. Автобусни
спирки „Центъра (многофункционална сграда)“, „Центъра“ и „Денонощна аптека“ не се
изпълняват.

6.2. линия № 2А – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица” – в посока към гр. Силистра
линията да се изпълнява по маршрут: кв. „Татарица“……..сп. „Гарата“, сп. „Аврора“ (по
ул. „Македония“), сп. „Изворите”, сп. „Болницата“, сп. „Стара автогара“...…… и т.н. по
маршрута до спирка „Механо”, и обратно. Автобусна спирка „Валентина” не се изпълнява.
6.3. линия № 6 – Центъра (многофункционална сграда) – Гробищен парк:
6.3.1. при въведени етапи № 1, № 2 и № 3 от проекта за ВОБД – линията да се
изпълнява с начална спирка „Автогара Силистра“ и движение по маршрут: сп.
„Автогара Силистра“, сп. „Аврора“, сп. „Изворите“, сп. „Болницата“, сп. „Стара
автогара“………. и т.н. по маршрута до Гробищния парк, и обратно.
6.3.2. при въведен етап № 4 от проекта за ВОБД – линията да се изпълнява по
утвърдения по разписание маршрут.
7. Разписанията (часове на тръгване, изпълнение в определени дни от седмицата,
през даден сезон и т.н.) на автобусните линии по т. 6 от заповедта не се променят.
8. При извършването на превоза на ученици с училищни автобуси на територията на
гр. Силистра, маршрутите на движение на автобусите да бъдат съобразени с въведената
забрана по т. 1.
9. За периода на въведената забрана по т. 1 да се закрият следните таксиметрови
стоянки на територията на гр. Силистра:
9.1. по ул. „Симеон Велики“ (в близост до бензиностанция OMV), предвидена за
осем автомобила.
9.2. по ул. „Христо Ботев“ (до многофункционалната сграда), предвидена за седем
автомобила.
10. За периода на въведената забрана по т. 1 да се обозначат като таксиметрови
стоянки и се сигнализират с пътен знак Е20 „Такси” и допълнителна табела Т17 следните
места на територията на гр. Силистра за престой на таксиметрови автомобили:
10.1. в близост до автобусна спирка „Аврора“ (посока с. Айдемир) – 1 бр. ПЗ Е20 и 1
бр. табела Т17 с надпис „четири места за такси”;
10.2. от срещуположната страна на автобусна спирка „Аврора“ (по ул. „Македония“)
– 1 бр. ПЗ Е20 и 1 бр. табела Т17 с надпис „четири места за такси”.
10.3. ОП „Дръстър“ към Община Силистра да постави необходимите пътни знаци и
допълнителни табели за сигнализиране на таксиметрови стоянки на местата, посочени в т.
10.1 и 10.2 от заповедта.
11. Живущите по ул. „Симеон Велики“ и всички граждани, паркирали автомобилите
си по ул. „Симеон Велики“ – в участъка от ул. „Македония“ до ул. „Хаджи Димитър“,
следва да освободят цитирания участък от паркираните МПС, за да не се възпрепятства
започването на СМР по проекта. При непреместване на паркираните автомобили, същите
ще бъдат принудително преместени.
12. Движението по пътните участъци от улиците, посочени в т. 1, да се нормализира
незабавно след приключване на видовете работи, но не по-късно от 17.00 ч. на 31.03.2019
г., след представяне на протокол от комисията по т. 2. В случай, че движението не се
нормализира след указания срок, Изпълнителят на СМР носи пълна отговорност при
евентуални пътно-транспортни произшествия.
13. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Община
Силистра и да се огласи сред населението на общината.
Препис от заповедта да бъде връчена на:
 ДЗЗД „Евростил“ – за изпълнение;
 Секретаря на Община Силистра, директора на дирекция „Устройство на
територията“, директора на дирекция „Икономика“, началник-отдел „Инспекторат”, главен
експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими”, главен специалист „Пътна
инфраструктура“, началник-отдел „Образование и младежки дейности“ и директора на ОП
„Дръстър“ към Община Силистра, на превозвачите, извършващи обществен превоз на

пътници по автобусните линии, описани в т. 6 от заповедта, и на таксиметровите водачи и
превозвачи, извършващи обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил – за
сведение и изпълнение;
 Директорите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра и
Център за спешна медицинска помощ – Силистра – за сведение;
 Директора на ОД на МВР – Силистра и началника на Областен отдел
„Автомобилна администрация“ – Силистра – за сведение и контрол.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Тихомир Борачев –
Заместник-кмет „Устройство на територията” в Община Силистра.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № ЗК-1314 от 08.08.2018 г.

Съгласували:
инж. Тихомир Борачев
Заместник-кмет „Устройство на територията”

Николай Николов
Директор на дирекция „Правна”

Йорданка Владимирова
Директор на дирекция „Икономика”

Изготвил:
инж. Ивелин Чолаков
Главен експерт „Транспортна дейност и
разрешителни режими” в дирекция „Икономика”

