
  

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

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

 
ЗАПОВЕД 

№ 1630/01.09.2020 г. 
гр. Лясковец 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА), чл. 73 от Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК), в изпълнение на Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. и Заповед № 
РД-01-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с Решение 
№ 609/28.08.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с 
Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерски съвет извънредна епидемична 
обстановка, удължена с Решение № 378/12.06.2020 г. на Министерски съвет, с 
Решение № 418/25.06.2020 г. на Министерски съвет, с Решение № 482/15.07.2020 г. 
на Министерски съвет, с Решение № 525/30.07.2020 г. на Министерски съвет и във 
връзка с молба с вх. № М-2083/25.08.2020 г., постъпила от СККА „Етър Рейсинг“,  

 
I. ВЪВЕЖДАМ: 

 
 Временна организация на движението (ВОД) при провеждане на 
автомобилно състезание по планинско изкачване – II-ри кръг от Националния 
шампионат „Раховец – Лясковец 2020”, чрез затваряне за движение на следния 
участък: от началото на ул. „Манастирска“, гр. Лясковец, при кръстовището с 
ул. „Васил Левски“, гр. Лясковец и пл. „Възраждане“ № 5, гр. Лясковец (до 
сградата на полицията) в посока стадион „Михаил Алексиев“ - гр. Лясковец, 
покрай манастир „Св. Св. Петър и Павел“ до разклона за с. Арбанаси и с. 
Шереметя (след манастира в посока с. Арбанаси), при следните условия: 

1. Срок на действие на временната организация на движение: 
- на 05.09.2020 г. (събота) - от 12:00 ч. до 18:00 ч. 
- на 06.09.2020 г. (неделя) - от 10:00 ч. до 16:00 ч. 
2. Органите на ОД МВР - гр. Велико Търново да окажат пълно съдействие 

при осигуряване и спазване на временната организация на движение. 
 

II. НАРЕЖДАМ: 
 

 при провеждане на автомобилното състезание по планинско изкачване – II-
ри кръг от Националния шампионат „Раховец – Лясковец 2020” стриктно да се 
спазват следните въведени със Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. и Заповед № РД-
01-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването временни 
противоепидемични мерки: 
 - колективното спортно мероприятие със състезателен характер на открито 
да се проведе в присъствието на публика, при спазване на физическа дистанция от 



1,5 м. и при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед 
№ РД-01-487/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването; 
 - не се допуска разполагането на палатки, каравани, кемпери, маси и столове, 
както и консумацията на алкохолни напитки на територията около трасето за 
провеждане на автомобилното състезание по планинско изкачване „Раховец-  
Лясковец 2020“. 

 
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община 

Лясковец и да бъде прочетена в дневните предавания на „Общинско кабелно радио 
- Лясковец”. 

 
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Росица 

Господинова – Зам. - кмет на Община Лясковец. 
 

 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 
 


