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ПРОЕКТ! 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ …………/…………… г. 
гр. Лясковец 

    
 
 На основание чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата и 
във връзка с Протокол от 24.11.2021 г. на съвместна комисия от служители на общинска 
администрация и Група „Пътен контрол“ при Районно управление – Горна Оряховица, 
назначена с моя Заповед № 2411/17.11.2021 г., 
  

І. ВЪВЕЖДАМ: 
 

 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, общ. Лясковец от западния вход на с. Козаревец до кръстовището с ул. 
„Велико Търново“. 
  

ІІ. НАРЕЖДАМ:  
  

 1.Да бъдат монтирани пътни знаци В26 „Забранено движението със скорост по-
висока от означената (40 км/ч )” и Т2 „Табела с текст (1700 м)” за зоната на действие, в 
началото на населеното място на западния вход на с. Козаревец, в банкета на пътя веднага 
след табела Д11 „Начало на населено място“ и в началото на населеното място на 
източния вход на с. Козаревец, в банкета на пътя веднага след табела Д11 „Начало на 
населено място“.  

2. Да бъдат монтирани пътни знаци В26 „Забранено движението със скорост по-
висока от означената(40 км/ч )” и Т2 „Табела с текст (1700 м)” за зоната на действие, на 
кръстовището на влизането на ул. „Васил Левски“ (общинския път) от ул. „Велико 
Търново“. 
 Заповедта да се сведе до знанието на РУ на МВР - гр. Горна Оряховица за сведение. 
 Заповедта да бъде обявена на официалната интернет страница на Община Лясковец 
и по Общинско кабелно радио „Лясковец“. 
 

 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  
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