ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
УТВЪРЖДАВАМ:
............................................
/ ИНЖ.ИВАН ЛАЗАРОВ /
Кмет на Община Вършец

Днес, 23.01.2012 г. от 14,00 ч. във връзка с изменение на организацията на движение в
участъци от улиците.”Васил Левски”,”Цар Иван Асен ІІ” и ”Дончо Станчев” – гр. Вършец,
се състоя заседание на Комисията по “Безопасност на движението” към Община Вършец,
назначена със Заповед № 353/22.11.2011г. на основание Закона за движение по пътищата
(Допълнителна разпоредба & 1 а ал.2 и ал. 3.)
В работата на комисията взеха участие:
1. инж. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец
2. Петър Стефанов - зам.кмет на община Вършец
3. инж. агр. Георги Аврамов – ст.спец. „ГрЗ и сигурност”
4. гл. полицай Крум Г. Крумов – Пътна полиция- РПУ – Вършец
5. гл. полицай Калин Замфиров – Пътна полиция- РПУ – Вършец
Дневен ред:
1. Разглеждане преструктуриране на организацията на движението от двупосочно в
еднопосочно в централна градска част, заключена в участъка от ул.”Васил Левски”,
ул.”Република”, ул.”Цар Иван Асен ІІ” и ул.”Дончо Станчев”.
2. Премахване на ограничението от 30 км/час по ул.”Република”.
3. Предложение от Комисията по “Безопасност на движението” до Общински съвет
- Вършец за преместване на местостоянката на автомобилите, извършващи таксиметров
превоз пред хотел „Здравец”.
По първа точка:
Промяната в организацията се налага поради това, че в централната градска част са
разположени по-голяма част от магазините и се налага спиране и престой на гражданите да
пазаруват, спират автомобили за зареждане на магазините и с цел намаляване на
предпоставките за възникване на ПТП се налага да се промени в еднопосочно движението
в участъка от ул.”Васил Левски” (в участъка от ул.”Дончо Станчев” до ул.”Република”),
ул.”Цар Иван Асен ІІ” ( в участъка ул.”Република” до ул.”Дончо Станчев) и ул.”Дончо
Станчев” (в участъка от ул.”Цар Иван Асен ІІ” до зеленчуков пазар кръстовището с
ул.”Караджата”).

По втора точка:
Премахването на ограничението се налага поради това, че поставеното ограничение
от 30 км. е много ниско и се затруднява движението по ул.”Република”. След премахване
на ограничението ще важи ограничението за движение в населени места чл.21 ал.1 от
Закона за движение по пътищата.
По трета точка:
Мястото, определено за местостоянка е неподходящо. Поради това, че на входа на
хотел в ремонт „Здравец” има лек завой, както и поради нелоялна конкуренция на
таксиметровите превозвачи спрямо автобусния превозвач „ МОНТАНА-АТ”– ЕООД
гр.Монтана, и поради многократните жалби от страна на автобусния превозвач се налага да
се промени местостоянката на таксиметровите превозвачи.
РЕШЕНИЕ № 1:
Комисията взема решение да се създаде организация на движението, както следва:
Еднопосочно движение по ул.”Васил Левски” посока ул.”Дончо Станчев”
ул.”Република”.
Еднопосочно движение по ул.”Цар Иван Асен ІІ”посока ул.”Република” ул.”Дончо
Станчев” .
Еднопосочно движение ул.”Дончо Станчев” по посока ул.”Цар Иван Асен ІІ”
зеленчуков пазар кръстовището на ул.”Дончо Станчев” с ул. ”Караджата”)
Въведената организация на движението да се сигнализира с вертикална пътна
маркировка, пътен знак В -1 „Забранено е влизането на пътни превозни средства”, В-22
„Забранено завиването на ляво”, Г-5 „Движение само направо и наляво или наляво след
знака” и Г-2 „Движение само надясно след знака”.
РЕШЕНИЕ № 2:
Да се премахне ограничението от 30 км/час по ул.”Република”. Община Вършец се
задължава да демонтира пътни знаци В-26.
РЕШЕНИЕ № 3:
Комисията по “Безопасност на движението” към Община Вършец предлага за
разглеждане от ОбС –Вършец да се промени местостоянката на такситата от пред хотел
Здравец, да се премести след реорганизация в ул.”Цар Самуил” за 4 автомобил на
„Сплендит” (кръстовището на ул.”Дончо Станчев” с ул.”България” и ул. „Серафим
Георгиев”) за 3 автомобила, като остане сега съществуващата на паркинга на
ул.”Република” пред Пощата за 3 автомобила. Възлага се на община Вършец да
сигнализира местостоянките със съответната хоризонтална и вертикална маркировка.

