
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" № З,

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
е-таН:

З А П О В Е Д

№Р.и$л9о:А<р
гр. Кричим,. ЯШ.Ш..Г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, Решение № 216, взето с Протокол № 24 от
25.04.2014 г. на Общински съвет - Кричим и във връзка с чл. 13 от Наредбата за
собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и
финансирането на пътната мрежа на територията на община Кричим и чл. 75, ал. 11 на
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Кричим

Н А Р Е Ж Д А М :

I. ЗАБРАНЯВАМ движението на моторни превозни средства (МПС) по
„Пешеходна зона - Централна градска част" - ул."Никола Петков" в частта от
пресечката с ул."Търговска" до кръстовището с ул."Димитър Благоев", ул."Иван Вазов"
и пл."Обединение" и пл."Обединение".

II. На основание чл. 44, т.4 от ЗМСМА, възлагам охраната и контрола на
обществения ред на територията на „Пешеходна зона - Централна градска част"да се
осъществява, както следва:

1. От служители на РУ 'Полиция" - гр. Стамболийски.
2. От упълномощени за това служители от общинска администрация Кричим.

III. РАЗРЕШАВАМ денонощен достъп на МПС на територията на „Пешеходна
зона - Централна градска част" без ограничения на следните групи автомобили:

1. На Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Спешна
медицинска помощ, пожарна и аварийна безопасност, както погребални автомобили.

2. МПС на специализирани фирми (В и К и „ЕВН") при овладяване на аварийни
и бедствени ситуации.

3. Допускането на гореизброените групи МПС до „Пешеходна зона - Централна
градска част" ще се осъществява чрез монтираните за целта бариери на ул."Иван
Вазов" и на ул. "Генерал Заимов" от оперативен дежурен на Общински съвет за
сигурност при община Кричим .

IV. Нарушителите да бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Кричим и Наредбата за собствеността,
ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на
пътната мрежа на територията на община Кричим.



Настоящата заповед да се публикува по реда на чл. 66 от АПК и на интернет
страницата на община Кричим.

Заповедта да се връчи срещу подпис на всички заинтересовани длъжностни лица за
сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

АТАНА
Кмет

Съгласувал: СлИ---С{ (.*:(<'- )
Елена Москова, юрисконсулт


