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ЗАПОВЕД 
 

№ 365 / 06.02.2023 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 юрисконсулт: 
                                     Д. Главнова 
 
 
Изготвил: Иванка Димитрова – Гл. специалист в Дирекция ТУОСЕИ  


