
ОБЕКТ:   Ремонт на тротоарни настилки по Бул.“Освобождение“ с достъпна среда, гр.Белово, 

Община Белово, Област Пазарджик 

 

ЧАСТ:     Временна организация и безопасност на движението  

 

ФАЗА:    Технически проект 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Община Белово 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 

 
Настоящия  проект за ВОБД се разработва по искане на Възложетеля на обект Ремонт на 

тротоарни настилки по Бул.“Освобождение“ с достъпна среда, гр.Белово, Община Белово, Област 

Пазарджик. 

Разработката за ВОБД е във фаза Технически  проект.  

За нуждите на Община Белово е необходимо да се извърши Ремонт на левия тротоар на Главна 

улица на гр.Белово /Посока гр.София – гр.Пазарджик/ – Бул.“Освобождение“. 

Теренът е полу планински. 

Изпълнението на СМР ще се изпълни на 23 етапа с дължини по 50,00м.. 

СМР ще се изпълни без затваряне на движението, на част от платното за движение и тротоара, 

като дълготраен ремонт, без отбиване на движението по булеварда. 

Дължината на работния участък е 1400м. 

Ширината на пътя в този участък е 10,50м. 

 

Предвидени са, за всеки един етап, следните пътни знаци и предпазни мероприятия: 

 

А23 Участък от пътя в ремонт 

В26 Забранено е движението с по-висока скорост от 40км/ч.  

С16 Светлинен източник подаващ мигаща светлина 

С4.2 Ограничителна табела с направляващи стрелки 

Г10 Преминаване отляво на знака 

А8 Стеснение отдясно 

А9 Стеснение отляво 

 

Временната организация и безопасност на движението (ВОБД) по време на извършване СМР 

на обекта е предвидена  с/о Приложение №52 към Чл.71, ал.1, т.1 от Наредба №3 от 2010г. 

СМР ще се извършат като дългосрочен ремонт. 

Постоянната вертикална сигнализация, която не противоречи на временната, се запазва без 

промяна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ако някои СМР не могат да се завършат по време на светлата част на денонощието, то се 

въвежда сигнализация съгласно Наредба 3 със светлинен източник подаващ мигаща жълта светлина– 

С16. 

Лицата, които извършват строителните работи трябва да носят отличителен знак (С12) – 

Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти.  

 

 

 

 

 

Проектант:  ……/п/…………… 

 

                                                            /инж.Л.Стоев/ 

 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 


