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На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.
4 от Наредбата за организация на движението на територията на община Варна, чл.
54 от Наредбата на обществения ред и във връзка с провеждане на мероприятия на
14.08.2018 г. и 15.08.2018 г. и ритуали по случай 15.08. - Ден на град Варна,

НАРЕЖДАМ:
I. При промяна на пътнотранспортната обстановка и възникване
необходимост да се преустанови движението на ППС по ул.„Вълноломна"
14.08.2018 г.

на
на

И. Да се преустанови движението на ППС по ул. „Вълноломна" от 06:00 часа
на 15.08.2018г. до приключване на мероприятието на 16.08.2018 г.
III. Във връзка с тържествено издигане на флага на град Варна и провеждане
на литийно шествие до Катедрален храм „Свето Успение Богородично" от 10:15 часа
на 15.08.2018 г. до приключване на мероприятието (около 11:00 часа) се затварят
за движение:
1. Пл. „Св. Св. Кирил и Методий";
2. Бул. „Христо Ботев" - от кръстовището с ул. „Кракра" до пл. „Св. Св. Кирил
и Методий";
3. Бул. „Мария Луиза"
кръстовището с ул. „Шипка";

-

от

кръстовището

с бул.

„Вл.

Варненчик"

до

4. Бул. „Вл. Варненчик" - в частта от кръстовището с бул. „Съборни" до
кръстовището с бул. „Мария Луиза";
IV. Във връзка с провеждането на празничен
15.08.2018 г. до приключване на мероприятието
преустановява движението на ППС по следните улици:

концерт от 19:00ч.
на 16.08.2018 г.

на
се

1. Бул. „Приморски" - от кръговото на пл. „Славейков" (Гаров площад) до
кръстовището с ул. „Михаил Колони";
2. Ул. „Сан Стефано" - от кръстовището с ул. „Преслав” , до кръстовището с
бул. „Приморски";

3. Ул. Граф Игнатиев" - от кръстовището
кръстовището с бул. „Приморски";

с

ул.

„Княз

Дондуков"

до

4. Ул. „Св. Климент" - от кръстовището с ул. „Княз Александър Батенберг", по
посока пл. „Екзарх Йосиф" (Шишковата градинка);
V. При промяна на пътнотранспортната обстановка и възникване на
необходимост да се преустанови движението на ППС по бул.„Цар Освободител" от
кръстовището с бул.„Княз Борис I" до кръстовището с бул.„Приморски".
VI. Промяната в организацията на движението, описана в т. I, т.П, т.Ш , t.IV
t.V да бъде осигурена от ОД на МВР - Барна.
VII. Ограничението не се отнася за градския
снабдени с нарочни пропуски и почистващите фирми.

транспорт,

и

автомобилите

VIII. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община
Барна - www.varna.ba.
Контрол по изпълнение на заповедта
заместник - кмет на община Барна.

възлагам

на

г-н Тодор

Иванов

-

Екземпляр от заповедта да се връчи на директора на ОД на МВР-Варна и
деловодството за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати по служебната електронна поща на
заместник-кметовете на Община Вариа, председателя на Общински съвет - Варна,
секретаря на Община Варна, директорите на дирекции ПНО, ИАО, КДР, ОМД, КК и
ОСИ СД.
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9000, гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк" №43; тел. +35952/820 230; www.yarna.bg

