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З А П О В Е Д

София .................... 2016 г.

На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредбата за организация на движението на 
територията на Столична община и чл. 44, ал. 1, т.1 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка със писмо вх. № СОА16-ТД26- 
6862/31.05.2016 г. от „ТРЕЙС СОФИЯ” АД за обект: Рехабилитация на бул. „Цариградско 
шосе”, участък от бул. „П. К. Яворов” до надлез над бул. „Д-р Г. М. Димитров” и участък 
от бул. „Александър Малинов” до Софийски околовръстен път /включително 
прилежащите съоръжения/ -  проект за ВОД на южната пътна връзка от бул. „Цариградско 
шосе” към бул. „Александър Малинов”

Н А Р Е Ж Д А М :

1. От 00.00 часа на 08.06.2016 г. до 24.00 часа на 20.06.2016 г. да се забрани 
влизането на ППС по южната пътна връзка от бул. „Цариградско шосе” към бул. 
„Александър Малинов”

2. Изпълнителният директор на „ТРЕЙС СОФИЯ” АД да разпореди за извършване 
на следното:

2.1. поставяне на необходимите пътни знаци, съгласно одобрените проекти за 
временна организация на движението, поддържането им и възстановяване на 
съществуващата организация на движение, след завършване на СМР;

2.2. поставяне до 08.06.2016 г, на информационни табели съдържащи данни за 
обекта, изпълнителя и срока за изпълнение;

2.3. сключване на договор със „Иновативни трафик сйстеми” АД за промяна режима 
на работа на СУ на кръстовищата на бул. „Цариградско шосе” - ул. „Йерусалим”, ул. 
„Йерусалим” с ул. „Митрополит Серафим Сливенски” ул. „Йерусалим” - бл. 41, ул. 
„Йерусалим” - бул. „Андрей Сахаров” и бул. „Андрей Сахаров” -  пешеходна пътека при 
пазар „Младост 1”.

2.4. сключване на договор със СДВР за осигуряване на постове за контрол и 
регулиране на движението за времето и мястото посочени в т.1.

3. Изпълнителният директор на „Център за градска мобилност” ЕАД от 04.30 часа на 
08.06.2016 г. до 24.00 часа на 20.06.2016 г. да разпореди за извършване на следното:

3.1. промяна маршрута на автобусни линии №№ 76, 213 и 305 в посока ж.к. 
„Младост” -  от бул. „Цариградско шосе” надясно по ул. „Йерусалим”, наляво по южното 
пътно платно на „Цариградско шосе”, надясно по пътната връзка към бул.„Александър 
Малинов” и по маршрута си.
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3.2. уведомяване на водачите на автобусите на автобусни линии №№ 76,213 и 305 за 
извършените промени в организацията на движение.

4. Директорът на дирекция „Протокол и публични прояви” при СО да разпореди за 
обявяване на създадената организация чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се връчи на: изп. директор на от „ТРЕЙС СОФИЯ” АД, изп. 
директор на „Център за градска мобилност” ЕАД, изп. директор на „Иновативни трафик 
системи” АД и директора на дирекция „Протокол и публични прояви” при СО -  за 
сведение и изпълнение, директорите на дирекция „Транспортна инфраструктура” и 
дирекция „Транспорт” при СО и на началника на отдел „Пътна полиция” при СДВР -  за 
сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Дончо Барбалов -  заместник кмет 
на Столична обшина.

За Кмет

Зам. кмет: Ю лия Нейкова


