ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ЗАПОВЕД
№ 2757 / 13.12.2021 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл.167в, ал. 2, предл. второ от Закона за
движение по пътищата (ЗДв.П), чл. 3 и чл. 4 от Правилата за дейността и
организацията на работа на Общинските комисии по безопасност на движението по
пътищата, утвърдени със Заповед № 3- 43/31.08.2021 г. на Председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, в изпълнение на
Решение № 333/28.10.2021 г. на Общински съвет Лясковец и с цел да подпомага
организацията на изпълнението на политиката по безопасност на движението по
пътищата за постигане на целите, приети с Националната стратегия за безопасност
на движението по пътищата в Република България,
НАЗНАЧАВАМ:
Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на
територията на Община Лясковец в състав:
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;
Членове:
1. Росен Георгиев Иванов – Председател на Постоянната комисия
„Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на
движението” Общински съвет Лясковец;
2. 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. Експерти от общинската администрация в горните направления, когато е
необходимо;
5. Кметове на кметства по преценка на кмета на общината, когато е
необходимо;
6. Старши инспектор Галин Георгиев Георгиев - Началник група "Пътен
контрол" РУ Г. Оряховица, Представител на РУ „Полиция” гр. Горна Оряховица;
7. Даниел Георгиев Василев – старши специалист, Представител на
Областно пътно управление Велико Търново.

8. Витан Цветанов Витов – старши експерт по ОСО - Представител на РУО,
когато е приложимо;
9. Валери Великов Великов – началник група ДПКПД - Представител на
районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, когато
е приложимо;
10. Представител на икономически субекти и служби, извършващи дейности
по благоустрояване, по поддръжка и експлоатация на пътната инфраструктура и по
обществен транспорт, когато е приложимо;
11. Представител на филиал за спешна медицинска помощ по предложение
на съответния директор, когато е приложимо;
12. Представител на неправителствени организации и други заинтересовани
лица, когато е приложимо и по преценка на председателя на ОбщКБДП.
Копие от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица – за
сведение и изпълнение, на секретариата на ОКБДП и до ДАБДП – за сведение,
както и да се публикува на официалната интернет страница на Община Лясковец (
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
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