
 
 О Б Щ И Н А    В Е Л И К О   Т Ъ Р Н О В О 

 
 

З   А   П   О   В   Е   Д 
   

 
  

№ РД 22- 732/15.05.2014 г. 
 

гр. Велико Търново  15.05. 2014 г. 
 
            На  основание чл. 44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във  връзка  с  провеждането на ИЗБОРИТЕ за членове 
на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.  
 

В Ъ В Е Ж Д А М : 
 

Временна организация на движението  на територията на гр.Велико 
Търново, като: 

1. На 24. 05. 2014 г. (събота) се затваря за движение на пътни превозни 
средства: 

- Ул.“Васил Левски” в  участъка  от студентски стол /кръстовище 
ул.”Васил Левски” – ул.”Бачо Киро”/ до  сградата  на  Община  Велико  Търново 
/кръстовище ул.”Васил Левски” - ул.”Христо Ботев”/  -  за  времето  от  08:00 ч.  
до  18:00 ч. 

2. На 25. 05. 2014 г. /неделя/ се затваря за движение на пътни превозни 
 средства:  
 -  Ул.“Васил Левски” в  участъка  от студентски стол /кръстовище ул.”Васил 
Левски” – ул.”Бачо Киро”/ до  сградата  на  Община  Велико  Търново 
/кръстовище ул. ”Васил Левски” - ул. ”Христо Ботев”/  -  за  времето  от  18,00 ч. 
до приключване на процедурните действия по Изборите. 
 

3. За осигуряване на безпрепятствен достъп до Областна администрация 
Велико Търново на превозните средства, осигуряващи транспортиране на 
членовете на СИК до РИК затварят се за движение и паркиране на МПС от 
08,00 ч. на 25. 05. 2014 г. /неделя/ до 08,00 ч. на 26. 05. 2014 г. /понеделник/ или до 
приключване на процеса на отчитане на изборните резултати на територията 
на Област Велико Търново, следните улични платна и територии: 

 
- пътната алея от ул.”Ал. Стамболийски” до северния вход на сградата на 

Областната управа /покрай игрище „Юнак”/. 
- спиране на движението и паркирането на МПС, както и на освобождаване 

от паркирали такива на паркинга пред сградата на Областната управа, 
включително и паркинга прилежащ към сградата на V корпус на ВТУ  „Св.Св. 
Кирил и Методий”. 

- спиране и паркиране по ул.”Христо Ботев” в участъка от временната 
връзка към Областната управа до края на „Арката”- пешеходния вход-изход към 
територията на старото ВНВУ. 



 4. Спиране и паркиране на паркинга на площад „Марно поле”  -
територията източно от Летния театър за времето от 19,00 ч. на 25.05.2014 г. 
/неделя/ до 08.00 ч. на 26.05.2014 г. /понеделник/. 

5. Да се уведомят своевременно от главен експерт „Транспорт” фирмите 
превозвачи от градските автобусни линии за затворените за движение улици по т. 
1 и 2 от настоящата Заповед. 

6. За изпълнение и поддържане на сигнализацията от временната 
организация на движението по силата на чл. 81 от Наредба № 3 определям 
Консорциум „Търновски пътища” гр. В. Търново, представляван от инж. Филип 
Маринов, с отговорно длъжностно лице Иван Кабранджиев – технически 
ръководител, GSM 0888 126 607. 

7. Контролните органите на ОДМВР - Велико Търново да изпълнят и 
осигурят спазването на временната организация на движението от водачите 
на МПС.  

8. „Организация на движението - паркинги и гаражи” ЕООД да окаже 
пълно съдействие по отстраняване на неправилно паркирали и пречещи МПС на 
посочените в Заповедта територии. 

 
Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересуваните служебни лица, за 

сведение и изпълнение. Същата да се публикува в интернет сайта на Община 
Велико Търново и местните медии. 

 
 
 
 
 

ЗА КМЕТ: 
 
Снежана Атанасова Данева-Иванова 
Заместник кмет „Икономическо развитие” 
/съгласно Заповед № РД 22-706/ 12.05.2014г. 
на Кмета на Община Велико Търново/ 
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