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Приложение № 2 
 

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

 
 
ДАБДП 
 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 
 
 ПРОТОКОЛ 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП ЛЯСКОВЕЦ   
 
 06.04.2022 год. 
  

 
Днес, 06.04.2022 г., се проведе редовно, присъствено заседание на ОбщКБДП Лясковец.  
 
На заседанието присъстваха: 

Председател: инж. Росица Господинова – Заместник-кмет на Община Лясковец; 

 Заместник председател - инж. Милко Минев – Директор на Дирекция 
„Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска 
администрация на Община Лясковец; 

 Секретар  - Иванка Димитрова – Главен специалист ”Административно-техническо 
обслужване” в Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска 
интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец; 

 Членове: 

1. Росен Иванов – Председател на Постоянната комисия „Инфраструктура, 
благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението” Общински 
съвет Лясковец; 

2. арх. Костадин Чотов - Главен архитект на Община Лясковец; 
3. Диянка Бобева-Михайлова - Директор дирекция „Бюджет, финанси, правно и 

информационно обслужване и гражданско състояние“ Община Лясковец; 
4. Старши инспектор Галин Георгиев - Началник група "Пътен контрол" РУ Г. 

Оряховица, Представител на РУ „Полиция” гр. Горна Оряховица; 
5. Петьо Войчев – Главен специалист в Отдел „ИРД“  при Областно пътно управление 

В. Търново 
6. Валери 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. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно - 
летния сезон 2022 год. в Община Лясковец; 

2. Разглеждане на предложение за ограничаване достъпа с тротоарни колчета и 
приемане на вариант за паркиране в пространството пред магазин CBA и обозначаването 
със съответната вертикална и хоризонтална сигнализация, с цел осигуряване безопасността 
на движение и недопускане възникването на ПТП в кръстовището на площад „Възраждане“, 
бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и ул. „Манастирска“ в гр. Лясковец.  

 
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  

Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно - летния сезон 
2022 год. в Община Лясковец  

Докладващият представи следната информация: 

Представена бе Информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за 
пролетно - летния сезон 2022 год. в Община Лясковец. Предлага се Информацията за 
състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно - летния сезон 2022 год. в 
Община Лясковец да бъде внесена в заседание на Общински съвет Лясковец за приемане. 

Изказвания на членове на ОбщКБДП: Всички членове на ОбщКБДП изразиха 
положително становище  по така предложената Информация за състоянието на пътната 
обстановка и подготовка за пролетно - летния сезон 2022 год. в Община Лясковец  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема предложената Информация за състоянието на пътната обстановка и 
подготовка за пролетно - летния сезон 2022 год. в Община Лясковец.  

2. Възлага на секретаря на ОбщКБДП да внесе предложение за приемане на  
предложената Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за 
пролетно - летния сезон 2022 год. в Общински съвет Лясковец  до 15.04.2022 г. 
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ПО ТОЧКА 3 

ДИСКУСИЯ И СПИСЪК С ВЗЕТИ КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ  

Докладва: Секретар на ОбщКБДП 

1.  Членовете на ОбщКБДП бяха запознати с предложение за ограничаване достъпа 
с тротоарни колчета и приемане на вариант за начина за паркиране в пространството пред 
магазин CBA в гр. Лясковец и обозначаването със съответната вертикална и хоризонтална 
сигнализация, с цел осигуряване безопасността на движение и недопускане възникването 
на ПТП в кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и 
ул. „Манастирска“ в гр. Лясковец.  
 Комисия, назначена със заповед № 2410 / 17.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец  
се събра на 24.11.2021 год. в гр. Лясковец и извърши оглед на място за да се установи 
възможността за ограничаване достъпа с тротоарни колчета и паркирането в пространството 
пред магазин CBA в гр. Лясковец и обозначаването със съответната вертикална и 
хоризонтална сигнализация, с цел осигуряване безопасността на движение и недопускане 
възникването на ПТП в кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. 
Васил Левски и ул. „Манастирска“. Комисията взе решение да се изготвят варианти и да се 
избере най-рационалният. На 23.03.2022 г. на място се представиха пет варианта, като 
беше избран Вариант № 5. 

Изказвания на членове на ОбщКБДП: Всички членове на ОбщКБДП изразиха 
положително становище  по така предложеният вариант № 5. Предлагат да бъде възложено 
изработването на проект за организация на движението (ПОД) за пространството пред 
магазин CBA от проектант с необходимата правоспособност.  

 След изготвяне на проекта от правоспособен проектант и съгласно разпоредбите на  
чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс 
(АПК), Община Лясковец да уведоми всички заинтересовани лица, че открива производство 
по издаване на общ административен акт: Заповед на Кмета на Община Лясковец за 
въвеждане на одобрената организация на движение в пространството пред магазин CBA в 
гр. Лясковец - ограничаване достъпа с тротоарни колчета и обозначаването със съответната 
вертикална и хоризонтална сигнализация, с цел осигуряване безопасността на движение и 
недопускане възникването на ПТП в кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо 
Ботев“, ул. Васил Левски и ул. „Манастирска“. В едномесечен срок от публикуване на 
обявлението на интернет страница на общината, Община Лясковец ще приема предложения 
и становища, относно проекта за организация на движението и Заповед за въвеждане на 
одобрената организация на движение. 

Заповедта за въвеждане на одобрената организация на движение в пространството 
пред магазин CBA в гр. Лясковец - ограничаване достъпа с тротоарни колчета и 
обозначаването със съответната вертикална и хоризонтална сигнализация, с цел 
осигуряване безопасността на движение и недопускане възникването на ПТП в 
кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и ул. 
„Манастирска“ е общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК, доколкото с нея се 
засягат права и законни интереси на неопределен брой лица – всеки, който преминава през 
кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и ул. 
„Манастирска“. В Раздел II на Глава Пета от АПК законодателят е въвел правила, имащи за 
цел даване публичност и възможност за участие на адресатите в процеса по издаването му, 
в изпълнение на които Община Лясковец приема предложения и становища, относно 
проекта на Заповед за въвеждане на одобрената организация на движение в пространството 
пред магазин CBA в гр. Лясковец - ограничаване достъпа с тротоарни колчета и 
обозначаването със съответната вертикална и хоризонтална сигнализация, с цел 
осигуряване безопасността на движение и недопускане възникването на ПТП в 
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кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и ул. 
„Манастирска“, в едномесечен срок от публикуване на обявлението на интернет страница 
на общината. 

След изтичане на срока на обявлението Главният архитект одобрява проекта за 
организация на движението (ПОД) за пространството пред магазин CBA и Кмета на 
Общината издава Заповед за въвеждане на одобрената организация на движение в 
пространството пред магазин CBA в гр. Лясковец - ограничаване достъпа с тротоарни 
колчета и обозначаването със съответната вертикална и хоризонтална сигнализация, с цел 
осигуряване безопасността на движение и недопускане възникването на ПТП в 
кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и ул. 
„Манастирска“.   
  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Възлага на секретаря на ОбщКБДП да подготви процедурата по въвеждането на 
новата организация на движение, след изготвяне на ПОД от проектант с необходимата 
правоспособност и Заповед за въвеждане на одобрената организация на движение 
одобряване за  пространството пред магазин CBA - ограничаване достъпа с тротоарни 
колчета и обозначаването със съответната вертикална и хоризонтална сигнализация, в 
кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и ул. 
„Манастирска“.  

2. Да се публикува на интернет страницата на Община Лясковец, след изпълнение на 
хоризонталната и вертикална сигнализация, и  да  бъде  обявена  по Общинско  кабелно  радио 

„Лясковец“. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

Решение За 
сведение/за 
изпълнение 

Отговорник Срок 

Приема Информация за състоянието на 
пътната обстановка и подготовка за 
пролетно - летния сезон 2022 год. в 
Община Лясковец 

За 
изпълнение 

Секретар на 
ОбщКБДП 

15.04.2022 г. 

Внасяне на предложение за приемане на 
Информацията за състоянието на пътната 
обстановка и подготовка за пролетно - 
летния сезон 2022 год. в Общински съвет 
Лясковец   

За 
изпълнение 

Секретар на 
ОбщКБДП 

15.04.2022 г.

Подготовка и провеждане на процедура по 
въвеждане на нова организация на 
движение в  пространството пред магазин 
CBA с тротоарни колчета, като бъде 
възложено изработването на проект за 
организация на движението (ПОД) за 
пространството пред магазин CBA от 
проектант с нужната правоспособност. След 
одобряване на проекта от гл. архитект на 
Община Лясковец да бъде издадена 
Заповед  на Кмета на Община Лясковец за 
въвеждане на така одобрената организация 
на движение в пространството пред магазин 

За 
изпълнение 

Секретар на 
ОбщКБДП 

след провеждане 
на процедура  за 
одобряване на 
ПОД за  
пространството 
пред магазин CBA 
- ограничаване 
достъпа с 
тротоарни 
колчета и 
обозначаването 
със съответната 
вертикална и 
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CBA и да се обозначи със съответната 
вертикална сигнализация в кръстовището 
на площад „Възраждане“, бул. „Христо 
Ботев“, ул. Васил Левски и ул. 
„Манастирска“, чрез монтиране 
предвидените пътни знаци. Да се публикува 
на интернет страницата на Община 
Лясковец и обявяви по Общинско кабелно 
радио „Лясковец“. 

хоризонтална 
сигнализация 

    
 

Председателят на ОбщКБДП закри заседанието в 14.30 ч. 

КРАЙ: 14.30 ч.  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

 Проект на дневен ред 
 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно - летния 

сезон 2022 год. в Община Лясковец; 
 Вариант № 5  - предложение за ограничаване достъпа с тротоарни колчета и 

приемане на вариант за паркиране в пространството пред магазин CBA и 
обозначаването със съответната вертикална и хоризонтална сигнализация, с цел 
осигуряване безопасността на движение и недопускане възникването на ПТП в 
кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и ул. 
„Манастирска“ в гр. Лясковец. 

 
 
 

 

…………………………………………                              

инж. Росица Господинова  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщКБДП 

 

 

…………………………………… 

Иванка Димитрова 

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДП       

 

 

 

 


