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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   
 
 09.06.2022 год. 
  

 
Днес, 09.06.2022 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. 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. Запознаване на членовете на ОбщКБДП с извършените мероприятия по БДП 
през изминалия период 06.04.2022 г.-09.06.2022 г. в Община Лясковец; 

2. Петиция за поставяне на изкуствени неравности в гр. Лясковец; 

3. Запознаване на членовете на комисията с Проект за Наредба за организиране на 
движението по пътищата, отворени за обществено ползване; 

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  

Запознаване на членовете на ОбщКБДП с извършените мероприятия по БДП през изминалия 
период; 

Докладващият представи следната информация: 

Представена бе Информацията за извършените мероприятия по БДП през изминалия период 
06.04.2022 г.-09.06.2022 г. в Община Лясковец; 

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 06.04.2022 г.-09.06.2022 г. в Община Лясковец. 

  

ПО ТОЧКА 3 

ДИСКУСИЯ И СПИСЪК С ВЗЕТИ КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ  

Докладва: Секретар на ОбщКБДП 



3 
 

1.  Членовете на ОбщКБДП бяха запознати с Петиция за поставяне на изкуствени 
неравности в гр. Лясковец, получена в общинска администрация на Община Лясковец и 
заведена с вх. № РД-02-1632/12.04.2022 г., придружена с подписка от 433 граждани.  

 
Целта на подписката е да се ограничи скоростта на движение на всички автомобили 

и да се повиши безопасността на всички граждани, преминаващи по улици  „Трети март“ и 
„Васил Левски“ в гр. Лясковец. Предложението е изкуствените неравности да бъдат 
изградени с асфалт, като за да се обосноват посочват седем причини.  

 
2. Запознаване на членовете на комисията с Проект за Наредба за организиране на 

движението по пътищата, отворени за обществено ползване, изпратена с писмо  вх.№ РД-
02-1999/12.05.22 от НСОРБ с цел проучване позициите на общините и изготвяне на общо 
становище на НСОРБ.  

Проекта за наредба е изработен от Министерствата на регионалното развитие и 
благоустройството, с цел постигане на пълно съответствие с други действащи нормативни 
актове. Основната промяна е значително по-пълното и цялостно регламентиране както на 
видовете документи за планиране, етапите по изготвянето им, така и съдържанието с оглед 
основните елементи при организацията на движението, а именно: 

 Генерален план за организация на движението (ГДОД); 
 Проект за организация и безопасност на движението в населените места; 
 Проект за организация и безопасност на движението извън населените места. 

 

Изказвания на членове на ОбщКБДП:  

По  т.1.  Всички  членове  на  ОбщКБДП  изразиха  положително  становище  по  исканията  в 
Петицията.  Предложено  бе  да  бъде  предвиден  финансов  ресурс  за  възлагане  на  проектиране  на 
изграждането на изкуствени неравности или други средства за ограничаване на скоростта на движение 
на моторните превозни средства в бюджета на Община Лясковец за 2023 година. 

Предложено бе основните три места в гр. Лясковец за изграждане на изкуствени неравности 
или други  средства  за ограничаване на  скоростта на движение на моторните превозни  средства да 
бъдат както следва: 

 Ул. „Трети март“ срещу № 68 

 Ул. „Васил Левски“ срещу № 22 

 Ул. „Васил Левски“ срещу № 171 
 
По т.2. членовете на ОбщКБДП изразиха положително становище по предложения Проект за 

Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване. 
 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

Решение За 
сведение/за 
изпълнение 

Отговорник Срок 

Приема Информация за Информацията за 
извършените мероприятия по БДП през 
изминалия период 06.04.2022 г.-
09.06.2022 г. в Община Лясковец 

За сведение Секретар на 
ОбщКБДП 

- 

Запознаване на членовете на комисията с 
Петиция за поставяне на изкуствени 

За 
изпълнение  

Секретар на 
ОбщКБДП 

Ноември 2022 г. 
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неравности в гр. Лясковец, придружена с 
подписка от 433 граждани 
Запознаване на членовете на комисията с 
Проект за Наредба за организиране на 
движението по пътищата, отворени за 
обществено ползване, изпратена с писмо 
вх.№ РД-02-1999 / 12.05.22 от НСОРБ с цел 
проучване позициите на общините и 
изготвяне на общо становище на НСОРБ.  
 

За сведение Секретар на 
ОбщКБДП 

- 

  
 

Председателят на ОбщКБДП закри заседанието в 14.30 ч. 

КРАЙ: 14.30 ч.  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

 Информацията за извършените мероприятия по БДП през изминалия период 
06.04.2022 г.-09.06.2022 г. в Община Лясковец 

  Петиция за поставяне на изкуствени неравности в гр. Лясковец; 
 Проект за Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за 

обществено ползване. 
 
 
 

 

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

инж. Росица Господинова  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщКБДП 

 

 

…………………………………… 

Иванка Димитрова 

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДП       

 

 

 

 


