
О б ш и н а  В е л и к о  Т ъ р н о в о

З А П О В Е Д

гр. Велико Търново,.......2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 81, 
ал. 1 от Наредба № 3/ 2010 г. на МРРБ за Временна организация и безопасност на 
движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата и улиците", във 
връзка с извършване на СМР (текущ ремонт) на тротоарите на ул." Никола Габровски" 
в гр.Велико Търново

В Ъ В Е Ж Д А М :
1. Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) за горепосочения 

обект, като се затварят поетапно съответните работни тротоарни участъци от улица 
"Никола Габровски" за движение на пешеходци, съгласно проекта за ВОБД.

2. Временният режим на движение на пътните превозни средства и пешеходци 
по ул."Никола Габровски" да става, като се изпълнява съгласувания със Сектор "Пътна 
Полиция" при ОДМВР -  Велико Търново и общинските органи проект за ВОБД.

3. За изпълнение и поддържане на сигнализацията на временна организация 
на движението по силата на чл. 81 от Наредба № 3 на МРРБ определям Консорциум 
"Търновски пътища" гр.В.Търново, представляван от инж. Филип Маринов, с отговорно 
длъжностно лице Иван Кабранджиев -  технически ръководител, GSM 0888 126 607.

4. Определям срока на действие на временната организация на движението - 
от 13.07.2015 г. до завършване на СМР.

4. Органите на ОДМВР -  гр.Велико Търново да окажат пълно съдействие за 
осигуряване спазването на временна организация на движението от водачите на МПС 
и пешеходците.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, за сведение и 
изпълнение.

Контрола по изпълнението^ аДта да осъществява Директор Дирекция
"СУТ".

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община 
Велико Търново

Съгласували:
Инж. ДИНКО КЕЧЕВ 
Директор Дирекци,

Съгласувал юрисконсулт: 
Даниела Владимирова, 
гл. юрисконсулт

Изготвил:
инж.Цанко Бояджиев, 
Началник отдел "ТИ"


