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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   
 
 20.10.2022 год. 
  

 
Днес, 20.10.2022 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. Даниел Василев – Старши специалист в Отдел „ИРД“  при Областно пътно 

управление В. Търново 
6. Йоаким Ченков – инспектор в 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. Запознаване на членовете на ОбщКБДП с извършените мероприятия по БДП през 
изминалия период м. юни - септември 2022 год. 

2. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно–зимния 
сезон 2022-2023 год. в Община Лясковец; 

3. Разглеждане на Проект за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за 
площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин CBA, до кръстовището на 
площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и ул. „Манастирска“ в гр. 
Лясковец.  

4. Запознаване на членовете на комисията със Заявление с вх. № УТ-03-4046 / 
29.09.2022 г. от група граждани пътуващи по автобусната линия гр. Елена-Лясковец-
Горна Оряховица, относно липсващи пътни знаци обозначаващи автобусната спирка 
на Кантона, гр. Лясковец- спирка „Разклона“ (по маршрутно разписание на автобусна 
линия № 14 – Велико Търново-Горна Оряховица); 

5. Запознаване на членовете на комисията със Сигнално писмо на РУ Горна Оряховица 
вх. № УТ-03-4046 / 29.09.2022 г. по искане на кмета на с. Козаревец за монтиране на 
неподвижни препятствия за ограничаване на скоростта в с. Козаревец на ул. „Васил 
Левски“ в района на Гробищен парк. 

Изказвания на членове на ОбщКБДП: 

Постъпи предложение от представителите на Областно пътно управление В. Търново, 
група „Пътен контрол" РУ Г. Оряховица и Районна служба „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ към МВР, за допълване на дневния ред на заседанието, относно 
организацията на движението по Републикански път ІІІ-4004 „І-4 – Джулюница - Горско 
Ново село” участъка в урбанизираната територия на с. Джулюница, при провеждане на 
неделния пазар с. Джулюница 

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  

Запознаване на членовете на ОбщКБДП с извършените мероприятия по БДП през изминалия 
период м. юни - септември 2022 год.; 

Докладващият представи следната информация: 

Представена бе Информацията за извършените мероприятия по БДП през изминалия период 
от м. юни до м. септември 2022 год. в Община Лясковец; 
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 Изказвания на членове на ОбщКБДП: Всички членове на ОбщКБДП изразиха 
положително становище  по така предложената Информация за извършените мероприятия 
по БДП през изминалия период; 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

Приема предложената Информация за извършените мероприятия по БДП през 
изминалия период от м. юни до м. септември 2022 год. в Община Лясковец. 

  

ПО ТОЧКА 3 

ДИСКУСИЯ И СПИСЪК С ВЗЕТИ КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ  

Докладва: Секретар на ОбщКБДП 

1. Членовете на ОбщКБДП бяха запознати с Информация за състоянието на пътната 
обстановка и подготовка за есенно–зимния сезон 2022-2023 год. в Община Лясковец.  

Представена бе Информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка 
за есенно - зимния сезон 2022-2023 год. в Община Лясковец.  

Изказвания на членове на ОбщКБДП: Всички членове на ОбщКБДП изразиха 
положително становище  по така предложената Информация за състоянието на пътната 
обстановка и подготовка за есенно–зимния сезон 2022-2023 год. в Община Лясковец. 
Предлага се Информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно–
зимния сезон 2022-2023 год. в Община Лясковец да бъде внесена в заседание на Общински 
съвет Лясковец за приемане. 

2. Запознаване на членовете на комисията с изготвен Проект за обособяване на 
паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред 
магазин CBA, до кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. Васил 
Левски и ул. „Манастирска“ в гр. Лясковец.  

Проектът за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в 
квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец е изготвен по решение на ОбщКБДП по Протокол от 
06.04.2022 г. на заседание на Общинската комисията по БДП.  

Проектът е изработен в съответствие на действащата Нормативна уредба и съдържа 
обяснителна записка, чертеж с количествена сметка за хоризонталната маркировка и 
вертикалната сигнализация с пътни знаци. Предвижда се в югоизточната част на УПИ I-за 
площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин CBA да се обособи паркинг с 9 
бр. места за паркиране на леки автомобили, сигнализиран с пътен знак Д19 и допълнителна 
табела Т17, и пътна маркировка М13. Изходът на паркинга към улицата ще бъде 
сигнализиран с пътни знаци Б2 и Г6. Съществуваща пешеходна пътека пред входа на 
паркинга ще бъде премахната. Със Становище рег. № 127900-17239 от 07.10.2022 г. 
Областна дирекция на МВР – Велико Търново е съгласувала проекта. 
 

 Изказвания на членове на ОбщКБДП:  

По т.2. След  станалата дискусия по така представеният проект членовете на 
ОбщКБДП изразиха положително становище относно изготвения проект. Предложено бе да 
бъде изготвена Заповед на Кмета на Община Лясковец за въвеждане на Постоянна 
организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за 
площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин CBA, като да бъде открито 
производство по реда на АПК  за  издаване на общ административен акт, а именно 
уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт  - 
Заповед. На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 
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Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец ще уведоми всички 
заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт: 
Заповед. 

 
 

3. Запознаване на членовете на комисията със Заявление с вх. № УТ-03-4046 / 
29.09.2022 г. от група граждани пътуващи по автобусната линия гр. Елена-Лясковец-Горна 
Оряховица, относно липсващи пътни знаци обозначаващи автобусната спирка на Кантона, 
гр. Лясковец- спирка „Разклона“ (по маршрутно разписание на автобусна линия № 14 – 
Велико Търново-Горна Оряховица); 

Със Заявлението Група граждани сигнализират за липсваща вертикална сигнализация 
на автобусна спирка  „Разклона“ в района на пътен възел Кантона гр. Лясковец, което 
създава неудобство на пътуващите от гр. Елена. Автобусите движещи се по линия № 14 – 
Велико Търново-Горна Оряховица отказват да спират на спирката, тъй като не е обозначена. 
При направена проверка се установи, че спирката съществува в маршрутното разписание 
за автобусна линия № 14 „Велико Търново – Горна Оряховица“ от областната транспортна 
схема.  

 Изказвания на членове на ОбщКБДП:  

По т.3. Членовете на ОбщКБДП изразиха положително становище за монтиране на 
Пътни знаци Д24 „Автобусна спирка“ в двете посоки на движение по автобусна линия № 14 
„Велико Търново – Горна Оряховица“ в обхвата на пътен възел на Републикански път І-4, в 
Поземлен имот с идентификатор 44793.135.176 по КККР на гр. Лясковец - в посока гр. 
Велико Търново и Републикански път ІІ-53, в Поземлен имот с идентификатор 
44793.258.242 по КККР на гр. Лясковец – в посока гр. Горна Оряховица. Поземлените имоти 
са публична държавна собственост с НТП – За път от републиканската пътна мрежа, поради 
което членовете на комисията предложиха на Областно пътно управление Велико Търново 
да бъде изпратено Писмо с решението на ОбщКБДП за решаване по компетентност. 

 
4. Запознаване на членовете на комисията със Сигнално писмо на РУ Горна 

Оряховица вх. № УТ-03-4046 / 29.09.2022 г.- по искане на кмета на с. Козаревец, за 
монтиране на неподвижни препятствия за ограничаване на скоростта в с. Козаревец на ул. 
„Васил Левски“ в района на Гробищен парк. 

 Изказвания на членове на ОбщКБДП:  

По т.4. След проведена дискусия членовете на ОбщКБДП изразиха становище, че за 
монтиране на неподвижни препятствия за ограничаване на скоростта в с. Козаревец на ул. 
„Васил Левски“ в района на Гробищен парк е необходимо да се направи обследване за 
съществуване на условия и изготвяне на проект за организация на движението. Съгласно 
разпоредбите на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или 
монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за 
ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях (В сила от 24.07.2012 г.), 
„Чл. 3. ал. 2: „В случаите, когато не са изработени генерални планове или проекти за 
организация на движението, местоположението на средствата по ал. 1 се определя от 
собственика на пътя, съответно от администрацията, управляваща пътя, съгласувано със 
службите, определени от министъра на вътрешните работи, за контрол по спазване на 
правилата за движение.“ 
…….. 
Чл. 21. (1) За изграждането или монтирането на средствата за ограничаване на скоростта 
на движение се изработва проект, който е част от инвестиционните проекти при 
проектиране на ново строителство, основен ремонт и реконструкция на съществуващи 
пътища/улици.  
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Решението на комисията да бъде изпратено с писмо-отговор до РУ Горна Оряховица и 
до кмета на с. Козаревец.  

5. Предложение от представителите на Областно пътно управление В. Търново, 
група „Пътен контрол" РУ Г. Оряховица и Районна служба „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ към МВР, относно организацията на движението по Републикански път ІІІ-
4004 „І-4 –Джулюница-Горско Ново село” участъка в урбанизираната територия на с. 
Джулюница при провеждане на неделния пазар с. Джулюница. 

С Решение № 351 от Протокол № 46 от Заседание проведено на 29.12.2021 година 
Общински съвет – Лясковец е дал съгласие за провеждане на Пазар в с. Джулюница, 
общ. Лясковец, определил е условия и е приел Система за управление на безопасността 
на храните, добри хигиенни и търговски практики.   

Пазарът е с временен статут и се разкрива за определен период от време (всяка 
неделя от месеца, с работно време за клиенти: от 8:00 до 13:00 часа) върху имоти, които 
не са отредени за пазар. Предназначението му е да се извършва търговия на дребно с 
храни: пресни плодове и зеленчуци, подправки, семена и друга готова продукция, пчелен 
мед, храни от неживотински произход, както и храни, предназначени за директна 
консумация и предлагани на място, при спазване на: 

 Вътрешни правила за провеждане на пазара в с. Джулюница, утвърдени със 
заповед на Кмета на Община Лясковец; 

 Схема на „Пазар“ – с. Джулюница, с указано местоположение за поставяне на 
сергиите и терените, утвърдена от Гл. архитект на Община Лясковец; 

 Система за управление на безопасността на храните, добри хигиенни и търговски 
практики. 

Съгласно разпоредбите на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения 
ред в Община Лясковец, чл. 14, ал.3 „Местата и режима за паркиране на МПС за пазари, 
панаири, сборове, временни павилиони за услуги, атрактивни заведения и други се 
определят от Общината.  

 
Изказвания на членове на ОбщКБДП:  
По т.5. След проведена дискусия членовете на ОбщКБДП изразиха становище: 
 необходимо е да се упражнява контрол по изпълнение на приетите Вътрешни 

правила за провеждане на пазара в с. Джулюница, утвърдени със заповед на Кмета на 
Община Лясковец и Системата за управление на безопасността на храните, добри хигиенни 
и търговски практики. 

 Относно организацията на движението и паркирането в обхвата на Републикански 
път ІІІ-4004 „І-4 –Джулюница-Горско Ново село” и по конкретно в участъка в 
урбанизираната територия на с. Джулюница, при провеждане на неделния пазар с. 
Джулюница следва да се спазват разпоредбите на действащата нормативна уредба в 
Република България. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

Решение За 
сведение

/за 
изпълне-
ние 

Отговорник Срок 

Приема Информация за извършените 
мероприятия по БДП през изминалия 
период юни-септември 2022 г. в Община 
Лясковец 

За 
сведение 

Секретар на 
ОбщКБДП 

- 
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1. Внасяне на предложение за приемане 
на  Информацията за състоянието на 
пътната обстановка и подготовка за 
есенно - зимния период 2022/2023 год. 
в Общински съвет Лясковец   

За 
изпълнение

Секретар на 
ОбщКБДП 

21 октомври 2022 г. 

2. Приема Проект за обособяване на 
паркинг в югоизточната част на УПИ I-за 
площад в квартал 80 по ПУП на гр. 
Лясковец, пред магазин CBA, до 
кръстовището на площад „Възраждане“, 
бул. „Христо Ботев“, ул. Васил Левски и 
ул. „Манастирска“ в гр. Лясковец.   

 
За 

изпълнение

 
Секретар на 
ОбщКБДП 

Да се изготви Заповед 
на Кмета на Община 

Лясковец за 
въвеждане на 
Постоянна 

организация на 
движението за 
обособяване на 
паркинг в 

югоизточната част на 
УПИ I-за площад в 

квартал 80 по ПУП на 
гр. Лясковец, пред 
магазин CBA, като да 

бъде открито 
производство по реда 
на АПК за издаване на 
общ администр. акт. 

3.Запознаване на членовете на 
комисията със Заявление с вх. № УТ-03-
4046 / 29.09.2022 г. от група граждани 
пътуващи по автобусната линия гр. 
Елена-Лясковец-Горна Оряховица за 
липсваща вертикална сигнализация на 
автобусна спирка  „Разклона“ в района 
на пътен възел Кантона гр. Лясковец 
(Републиканска пътна мрежа) 

За 
изпълнение

Секретар на 
ОбщКБДП 

Да се изпрати за 
решаване по 

компетентност на 
Областно пътно 

управление Велико 
Търново за монтиране 
на Пътни знаци Д24 
„Автобусна спирка“ в 
двете посоки на 

движение по автобусна 
линия № 14 „Велико 
Търново – Горна 
Оряховица“. 

4. Сигнално писмо на РУ Горна 
Оряховица вх. № УТ-03-4046 / 
29.09.2022 г.- по искане на кмета на с. 
Козаревец за монтиране на неподвижни 
препятствия за ограничаване на 
скоростта в с. Козаревец на ул. „Васил 
Левски“ в района на Гробищен парк 

За 
изпълнение

Секретар на 
ОбщКБДП 

Да бъде изготвено и 
изпратено писмо-
отговор до РУ Горна 
Оряховица и до кмета 
на с. Козаревец, в 
съответствие с 
разпоредбите на 
Наредба №РД-02-20-10 
от 5 юли 2012 г. за 
условията за изграж-
дане или монтиране 
върху платното за 
движение на изкуст-
вени неравности и на 
други средства за 
ограничаване на 
скоростта на движение 
и изискванията към тях
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5.Предложение от представителите на 
Областно пътно управление В. Търново, 
група "Пътен контрол" РУ Г. Оряховица и 
Районна служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ към МВР, 
относно организацията на движението по 
Републикански път ІІІ-4004 „І-4 –
Джулюница-Горско Ново село” участъка 
в урбанизираната територия на с. 
Джулюница при провеждане на неделния 
пазар с. Джулюница. 

За 
изпълнение

Кмета на с. 
Джулюница, 
съвместно 
със 
служители 
на РУ на 
МВР Горна 
Оряховица 

Да се упражнява 
контрол по изпълнение 
на разпоредбите на 
действащата 
нормативна уредба в 
Република България 

 

Председателят на ОбщКБДП закри заседанието в 14.30 ч. 

КРАЙ: 14.30 ч.  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

1. Информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно - зимния 
период 2022/2023 год.; 

2. Проект за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 
80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин CBA 

3. Заявление с вх. № УТ-03-4046 / 29.09.2022 г. от група граждани пътуващи по 
автобусната линия гр. Елена-Лясковец-Горна Оряховица; 

4. Сигнално писмо на РУ Горна Оряховица вх. № УТ-03-4046 / 29.09.2022 г.- по искане 
на кмета на с. Козаревец за монтиране на неподвижни препятствия за ограничаване 
на скоростта в с. Козаревец на ул. „Васил Левски“ в района на Гробищен парк; 

5. Схема на Пазар в с. Джулюница. 
 
 

 

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

инж. Росица Господинова  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщКБДП 

 

 

…………………………………… 

Иванка Димитрова 

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДП       

 

 

 

 


