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ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО 

ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ  - 
 

ЗАПОВЕД 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“ С 9 БР. МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ. 

 
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички 
заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен 
акт: Заповед 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“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили. 

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на Заповед 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“ с 9 
бр. места за паркиране на леки автомобили, която е достъпна на официалната 
интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. 

В едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет 
страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно 
проекта на Заповед 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“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили. 
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 
заинтересованите лица са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат 
представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на 
Община Лясковец , находящ се на пл. „Възраждане“ № 1 в гр. Лясковец.  

 
На основание чл. 66, ал. 2 от АПК Ви представяме следните съображения за 

издаване на Заповед 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“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили. 

 
Съображения за издаване на общия административен акт - Заповед 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“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили: 

Във връзка с получено в общинска администрация на Община Лясковец сигнално 
писмо с изх. № 268000-11316/10.11.2021 г. от РУ на МВР - Горна Оряховица със Заповед 
№ 2410/17.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е назначена комисия със задача да 
извърши оглед на място и установи възможността за ограничаване достъпа и паркирането 
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до пространството пред магазин „CBA“ на пл. „Възраждане“ № 5 в гр. Лясковец с 
тротоарни колчета и съответната вертикална сигнализация, с цел осигуряване 
безопасността на движението и недопускане възникването на пътнотранспортни 
произшествия (ПТП) в кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. 
„Васил Левски“ и ул. „Манастирска“ в гр. Лясковец. След извършен оглед на място на 
24.11.2021 г. и проведена дискусия комисията е установила, че в гр. Лясковец в 
пространството пред магазин „CBA“ на пл. „Възраждане“ № 5 паркират постоянно 
автомобили, като захождат от всички страни и паркират където има място, като много 
често това пречи на видимостта на моторните превозни средства (МПС), идващи от ул. 
„Манастирска“ в гр. Лясковец и затруднява включването им в движението в ляво посока 
ул. „Трети март“ в гр. Лясковец. Комисията е взела решение да се изготвят  различни 
варианти като бъде избран най-рационалният от тях. На 23.03.2022 г. комисията е 
разгледала предложените пет варианта за паркиране, изготвени от Главния архитект на 
Община Лясковец и след извършен оглед на пространството и направени измервания, 
комисията, назначена със Заповед № 2410/17.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е 
приела Вариант № 5 за обособяване на паркинг с 9 бр. места за паркиране на леки 
автомобили, като най-приемлив за създаване на необходимата организация за паркиране в 
пространството пред магазин „CBA“ в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 5. Комисията е 
внесла за разглеждане от Общинската комисия по безопасност на движението по 
пътищата към Община Лясковец (ОбщКБДП) Вариант № 5 за обособяване на паркинг с 9 
бр. места за паркиране на леки автомобили. 
 На 06.04.2022 г. е проведено редовно, присъствено заседание на ОбщКБДП към 
Община Лясковец, на което всички членове на комисията са изразили положително 
становище по така предложеният Вариант № 5 за обособяване на паркинг с 9 бр. места за 
паркиране на леки автомобили. Предложено е да бъде възложено изработването на проект 
за организация на движението за пространството пред магазин „CВA“ в гр. Лясковец от 
проектант с необходимата правоспособност.  

На редовно, присъствено заседание на ОбщКБДП към Община Лясковец, 
проведено на 20.10.2022 г., е представен Проект за обособяване на паркинг в 
югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред 
магазин „СВА“ до кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“, ул. 
„Васил Левски“ и ул. „Манастирска“ в гр. Лясковец, изготвен по решение на ОбщКБДП 
към Община Лясковец. Проектът е изработен от проектант с пълна проектантска 
правоспособност в съответствие с изискванията на закона за движение по пътищата, 
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Наредба № 2 от 
17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и Наредба № 18 от 
23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, като е съобразен с 
действителната пътна обстановка и съществуващата сигнализация и маркировка. Същият 
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 
бъде обособен 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. На основание § 3 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата проектът е съгласуван с 
Областна дирекция на МВР – Велико Търново, Сектор „Пътна полиция“, за което е 
издадено писмено становище с рег. № 127900-17239 от 07.10.2022 г. от ПИ в група ОД, 
ПК и ПД, Сектор ПП при ОДМВР – В. Търново. ОбщКБДП към Община Лясковец е 
приела решение да бъде изготвена заповед на Кмета на Община Лясковец за въвеждане на 
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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“. 

 С оглед разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 2 във вр. с ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата 
(ЗП) кметът на общината е органът, компетентен да организира движението, т.е. да 
установи задължителните правила за поведение, които организират движението по 
пътищата на общината. Заповедта 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“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили 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 в централната 
градска част на гр. Лясковец, кръстовището на площад „Възраждане“, бул. „Христо 
Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Манастирска“ в гр. Лясковец и клиентите на магазин 
„CBA“. 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 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“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили, в едномесечен срок от 
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината. 

 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 



  

ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg 
 

 
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. 71 от Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК), чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата и във връзка с решение на 
Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата към Община Лясковец 
по Протокол от 20.10.2022 г. от редовно присъствено заседание на ОбщКБДП към 
Община Лясковец,  

І. ВЪВЕЖДАМ: 
 

 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“ с 9 
бр. места за паркиране на леки автомобили. 
 

ІІ. НАРЕЖДАМ: 
  

1. Да бъдат монтирани пътни знаци Д19 „Паркинг” и Т17 „Табела с текст (9 
места)” и пътна маркировка М13 „Начин за подреждане на пътните превозни средства при 
паркиране“. 

2. Да бъдат монтирани пътни знаци Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с 
предимство!” и Г6 „Движение само надясно или наляво след знака” за зоната на действие 
на изхода на паркинга към улицата и пътна маркировка М6 „Стоп-линия“. 

3. Съществуваща пешеходна пътека пред входа/изхода на паркинга да бъде 
премахната. 

4. Да бъдат монтирани антипаркинг стълбчета в участъка извън вход/изход на 
паркинга. 

 
 Заповедта да се сведе до знанието на РУ на МВР - гр. Горна Оряховица за сведение. 
 На основание чл. 72, ал. 1 от АПК настоящата заповед да бъде публикувана на 
официалната интернет страница на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg, в секция 
Обяви, както и да бъде обявена по Общинско кабелно радио „Лясковец“. 
 

 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ           
 
 
 Съгласувал юрист: 
                                      
 
Изготвил: Иванка Димитрова – Гл. специалист в Дирекция ТУОСЕИ  
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