Приложение № 2

ДАБДП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА КЪМ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ.

Безопасна Универсална Мобилност

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП ЛЯСКОВЕЦ
03.02.2022 год.
Днес, 03.02.2022 г., се проведе редовно, присъствено заседание на ОбщКБДП Лясковец.
На заседанието присъстваха:
Председател: инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник-кмет на Община
Лясковец;
Заместник председател - инж. Милко Стефанов Минев – Директор на Дирекция
„Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска
администрация на Община Лясковец;
Секретар - Иванка Иванова Димитрова – Главен специалист ”Административнотехническо обслужване” в Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и
европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец;
Членове:
1. Росен Георгиев Иванов – Председател на Постоянната комисия „Инфраструктура,
благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението” Общински
съвет Лясковец;
2. арх. Костадин Димитров Чотов - Главен архитект на Община Лясковец;
3. Диянка Константинова Бобева-Михайлова - Директор дирекция „Бюджет, финанси,
правно и информационно обслужване и гражданско състояние“ Община Лясковец;
4. Старши инспектор Галин Георгиев Георгиев - Началник група "Пътен контрол" РУ
Г. Оряховица, Представител на РУ „Полиция” гр. Горна Оряховица;
5. Даниел Георгиев Василев – старши специалист, Представител на Областно пътно
управление Велико Търново.
6. Валери Великов Великов – началник група ДПКПД - Представител на районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР
НАЧАЛО: 13.30 ч.
Председателят на ОбщКБДП Лясковец инж. Росица Господинова, обяви наличието на кворум,
откри заседанието и представи дневния ред със следните точки:
1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред
2/ Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете
на ОбщКБДП
3/ Дискусия и списък с взети конкретни решения
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ПО ТОЧКА 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладва: Секретар на ОбщКБДП
Докладващият представи следната информация:
1. Изпълнени мерки по Годишната общинска план-програма за 2021г. и приемане на
изготвеният проект на Годишен общински доклад (Образец 6.1 към План за действие към
националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 –
2030 г.)

2. Запознаване на членовете на ОбщКБДП със ЗАПОВЕД № 39 / 07.01.2022 г. на
Кмета на Община Лясковец за ограничаване на скоростта до 40 км/ч по общински път
VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Г. Оряховица) - Козаревец - (І - 4)“ в участъка в
урбанизираната територия на с. Козаревец.
Изказвания на членове на ОбщКБДП:
Не са постъпвали предложения за изменение на дневния ред на заседанието
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Приема дневния ред на заседанието.
ПО ТОЧКА 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОбщКБДП
Докладва: Секретар на ОбщКБДП
Изпълнени мерки по Годишната общинска план-програма за 2021г. и приемане на
изготвеният проект на Годишен общински доклад
Докладващият представи следната информация:
Предлага се за приемане Проект на Годишен общински доклад за изпълнение на общинската
политика по БДП за 2021 год.
Изказвания на членове на ОбщКБДП: Всички членове на ОбщКБДП изразиха
положително становище по така предложеният Годишен общински доклад за изпълнение
на общинската политика по БДП за 2021 год.
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Приема предложеният Годишен общински доклад за изпълнение на общинската
политика по БДП за 2021 год.
2. Възлага на секретаря на ОбщКБДП да изпрати Годишният общински доклад за
изпълнение на общинската политика по БДП за 2021 год. на секретариата на
ОКБДП-Велико Търново и публикува същия на интернет страницата на Община
Лясковец до 15.02.2022 г.
ПО ТОЧКА 3
ДИСКУСИЯ И СПИСЪК С ВЗЕТИ КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ
Докладва: Секретар на ОбщКБДП
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Членовете на ОбщКБДП бяха запознати със Заповед № 39 / 07.01.2022 г. на Кмета
на Община Лясковец за ограничаване на скоростта до 40 км/ч по общински път VTR1181
„(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Г. Оряховица) - Козаревец - (І - 4)“ в участъка в
урбанизираната територия на с. Козаревец.
Участъкът от общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Г. Оряховица) Козаревец - (І - 4)“ в урбанизираната територия на с. Козаревец е натоварен и със засилен
поток на преминаващи с несъобразена скорост моторни превозни средства (МПС) по една
от главните улици в с. Козаревец – ул. „Васил Левски“. След извършен оглед на място и
направени констатации съвместна комисия от служители на общинска администрация и
Група „Пътен контрол“ при Районно управление – Горна Оряховица, назначена със Заповед
№ 2411/17.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е предложила да бъде въведено
ограничение на скоростта до 40 км/ч по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица
- Г. Оряховица) - Козаревец - (І - 4)“ в участъка в урбанизираната територия на с.
Козаревец.
Издадена е Заповед № 39 / 07.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец за
ограничаване на скоростта до 40 км/ч по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна
Оряховица - Г. Оряховица) - Козаревец - (І - 4)“ в участъка в урбанизираната територия на
с. Козаревец, която е влязла в сила. На основание чл. 72, ал. 1 от АПК същата е публикувана
на официалната интернет страница на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg, в секция
Обяви, както и ще бъде обявена по Общинско кабелно радио „Лясковец“.
Изказвания на членове на ОбщКБДП: Всички членове на ОбщКБДП изразиха
положително становище по така издадената Заповед № 39 / 07.01.2022 г. на Кмета на
Община Лясковец.
КОМИСИЯТА РЕШИ:
Възлага на секретаря на ОбщКБДП да организира въвеждането на ограничение на
скоростта в участъкът от общински път VTR1181 в урбанизираната територия на с.
Козаревец, като бъдат монтирани предвидените пътни знаци и същото да бъде обявена по

Общинско кабелно радио „Лясковец“.

КОМИСИЯТА РЕШИ:
Решение
Предоставяне на секретариата на ОКБДПВелико Търново на Годишен общински доклад
за изпълнение на общинската политика по БДП
за 2021 год.
Публикуване Годишен общински доклад за
изпълнение на общинската политика по БДП за
2021 год. на интернет страницата на Община
Лясковец
Въвеждане на ограничение на скоростта в
участъкът от общински път VTR1181 в
урбанизираната територия на с. Козаревец чрез
монтиране предвидените пътни знаци и обявяване
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по Общинско кабелно радио „Лясковец“.
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Председателят на ОбщКБДП закри заседанието в 14.30 ч.
КРАЙ: 14.30 ч.
ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол:




Проект на дневен ред
Проект на Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП за 2021
г.;
Заповед № 39 / 07.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец за ограничаване на
скоростта до 40 км/ч по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Г.
Оряховица) - Козаревец - (І - 4)“ в участъка в урбанизираната територия на с.
Козаревец.

…………………………………………

……………………………………

инж. Росица Господинова

Иванка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщКБДП

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДП
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