
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ИЗПЪКНАЛИ 

ИЗКУСТВЕНИ НАПРЕЧНИ НЕРАВНОСТИ ПРИ КМ 66+590 И КМ 66+680 И ЕДИН 

БРОЙ ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ПРИ КМ 66+650 НА ПЪТ III-592 „(МОМЧИЛГРАД - 

КРУМОВГРАД) - ПОДКОВА - КУКУРЯК - ТОКАЧКА - КРУМОВГРАД“, В 

УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. КРУМОВГРАД 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

 Настоящото инвестиционно предложение /ИП/ предвижда изграждане на два броя 

изпъкнали изкуствени напречни неравности при км 66+590 и км 66+680 и един брой пешеходна 

пътека при км 66+650 по път III-592 „(Момчилград - Крумовград) - Подкова - Кукуряк - Токачка 

- Крумовград“ в чертите на град Крумовград (улица Христо Ботев). 

Ще се извърши и полагане на напречна пътна маркировка „М8.1 – Пешеходна пътека, тип 

„Зебра““ при км 66+650. В левия тротоар по растящия километраж, преди и след пешеходната 

пътека ще се монтира метален парапет с дължина 2х10 м, а в десния тротоар 1х10 м. и 1х1 м. 

Строителните работи включват фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка в 

местата на напречните неравности, полагане на нова асфалтобетонова настилка с дебелина и 

напречна форма съгласно проектната разработка.  

Строително-монтажните работи включват още: 

- полагане на нова хоризонтална маркировка; 

- монтаж на вертикални пътни знаци; 

Ще бъде въведена временна организация на движението, осигуряваща режим на движение 

за безопасно преминаване през работния участък, ще бъдат определени границите на пътния 

участък с променени условия и ще бъдат информирани участниците за особеностите и 

опасностите, възникнали в пътния участък с изменените пътни условия.  

Значителният трафик, преминаващ през уличния участък, изисква изграждането на 

изпъкнали изкуствени напречни неравности с цел ограничаване на скоростта за движение на 

моторните превозни средства и осигуряването на безопасността на преминаващите уличното 

платно. 

Към настоящия момент на горецитираните километрични положения няма изградени 

неравности, както и пешеходна пътека. 

 


	ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА Изграждане на „Изпъкнали изкуствени напречни неравности при км 66+590 и км 66+680 и един брой пешеходна пътека при км 66+650 на път III-592 „(Момчилград - Крумовград) - Подкова - Кукуряк - Токачка - Крумовград“, в урбани...
	РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

