РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ПЕРНИК

ПРОТОКОЛ
От заседание на Областната комисия по безопасност на движение по
пътищата (ОКБДП)
Днес,

21.01.2020

г.,

от

10:00

часа

в

сградата

на

Областна

администрация – Перник, във връзка с писмо с Вх.№12-00-8/10.01.2020 г. от
г-жа Малина Крумова – Председател на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“, се проведе заседание на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата (ОКБДП).
На заседанието присъстваха:
Г-н Иво Иванов – Заместник областен управител и Председател на ОКБДП
Г-жа Изабела Борисова – Директор на Дирекция АКРРДС
Г-жа Марта Петрова – Директор на Дирекция „Стратегия, анализ и оценка“
към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Г-н Росен Рапчев - Дирекция „Стратегия, анализ и оценка“ към Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Комисар Васил Василев – Началник отдел „Охранителна полиция“ към ОД
МВР – Перник
Г-н Слави Лазов – Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Перник
Г-н Росен Марков – Началник сектор ПСД към РДПБЗН – Перник
Г-н

Бисер

Михайлов

–

Заместник

окръжен

прокурор

в

Окръжна

прокуратура – гр. Перник
Г-н Румен Димитров – Началник на ОО „Автомобилна администрация “ –
гр. Перник
Г-жа Росица Симеонова – Старши експерт в РУО – гр. Перник

Г-жа Юлия Михайлова – Главен експерт в РЗИ – Перник
Инж. Маноела Асенова – Главен експерт в отдел ИРД към Областно пътно
управление – гр. Перник
Г-н Мариян Георгиев – ЦСМП – Перник
Г-н Иван Бъчваров – Заместник кмет на община Брезник
Г-н Иво Симеонов – Заместник кмет на община Ковачевци
Г-н Димитър Боянов – Заместник кмет на община Земен
Г-н Марин Първанов – Ст. Сп. УК и ОМП в община Трън
Заседанието на Областната комисия бе открито от г-н Иванов. Той
приветства присъстващите с добре дошли и им благодари за усилията, които
полагат за изпълнението на Политиката за безопасно движение по пътищата
и поясни причината за свикването на заседанието, а именно писмо с
Вх.№12-00-8/10.01.2020 г. от г-жа Малина Крумова – Председател на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, според което
предстои разработването на два документа, касаещи отчитането за 2019 г. и
планирането на 2020 г. – отговорност на членовете на ОКБДП.
В тази връзка г-н Иванов даде думата на г-н Рапчев и г-жа Марта
Петрова. Г-жа Петрова благодари на членовете на ОКБДП и подчерта, че
Областната комисия по безопасност на движението на област Перник често е
давана

за

пример

като

комисия,

даваща

добър

пример

за

междуинституционална координация.
Г-жа Петрова продължи с това, че политиката за безопасно движение
по пътищата става все по-активна и динамична и това налага стройна
организация за подготовка на двата основни документа – Годишен доклад за
2019 г. и План-програма за 2020 г.
За първи път с Решение на Министерски съвет е одобрен Обобщен
план за действие на национално ниво и този план за действие ще бъде
докладван през първото полугодие на 2020 г. Това налага още от месец
януари да се одобрят тези документи, за да може през месец февруари те да
бъдат в изпълнение. В процес на подготовка е Националната стратегия за
следващия програмен период 2021-2030 г. за която ще бъдат издадени
Методически указания на областно и на общинско ниво, освен това се
предвиждат и серия от обучения. Тъй като сроковете за изпълнение са
кратки, г-жа Петрова още веднъж благодари за адекватната мобилизация на
Областна администрация – Перник.
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Така бе пристъпено към първостепенната задача на работната среща –
одобрение на двата документа. Целта на Годишния доклад е синтезирано
представяне на мерките, реализирани през 2019 г. Тук попада и отчитането
на План-програмата за 2019 г. Г-жа Петрова разясни подробно как да бъдат
попълнен всеки един от отделните раздели и даде възможност за обратна
връзка.
Думата взе г-н Иван Бъчваров – Заместник-кмет на община Брезник.
Според него не

е възможно да бъде предоставена дължината на уличната

мрежа в гр. Брезник, тъй като не е измервана. По този въпрос г-н Лазов –
Началник сектор „Пътна полиция“ допълни, че общините не разполагат с
Генерални планове.
Тези проблеми трябва да бъдат подробно описани в Доклада, тъй като
една от мерките, заложени за изпълнение през тази година, е създаването на
база данни за общините, механизъм, базиран на географско-информационни
системи, който да бъде развиван в тази посока. Възможността за оценка и
измерване, както и състоянието на уличната мрежа е добре да бъдат
заложени за изпълнение в бъдещ план на общината, това поясни в отговор,
г-н Рапчев.
Мерките в План-програмата за 2020 г. трябва да бъдат заложени
именно след попълването на разделите в Годишния доклад за 2019 г., според
заключението на състоянието на инфраструктурата, на организацията на
уличното платно около учебите заведения, наличието на надлези и т.н.
За разлика от миналогодишната План-програма, в
необходимо

отделните

изпълнение,

в

План

–

институции
програмата

сами
за

да

2020

определят
г.

те

са

която е било
мерките

за

предварително

дефинирани. С Решение № 776 на Министерски съвет в Обобщения план за
действие са одобрени всички мерки на Национално ниво. Така от този план
са изведени само мерките, имащи отношение към областните администрации
и общините.
По раздел „Пътна инфраструктура“ г-жа Петрова поясни , че като
важна мярка е необходимо да бъде заложено определянето, със заповед на
кмета, длъжностно лице с подходяща квалификация и компетенции, което да
отговаря за пътната безопасност. Това може да бъде дори председател или
секретар на общинските комисии.
Други възможни мерки за възлагане от общините са засиленият
контрол върху обезопасяването на рисковите участъци, висок контрол по
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приемане на обектите по обществени поръчки – всички възложители трябва
да изискват от кандидатите „Внедрена система за контрол по безопасността“,
контрол върху качеството на настилката, планиране на шумоизолационни
стени, обход на пътната инфраструктура, особено след зимния сезон,
обезопасяване на изкопите по пътното платно, контрол върху извършването
на ремонтни дейности.
Г-жа Петрова приключи с молба към общините да систематизират
мерките си целесъобразно, за да могат да улеснят Областна администрация в
подаването на данните.
Думата взе г-н Лазов, който наблегна на необходимостта от контрол
върху пътната настилка и наличието на подлези, които не се използват, а
движението се прехвърля върху новоизградени пешеходни пътеки в близост
до тях.
Комисар Василев допълни, че е необходимо своевременно да бъдат
изготвени Генералните планове на общините и да се акцентира върху една
от основните роли на комисиите, а именно да бъдат активизирани работни
групи за обследване. Необходимо е да бъдат предвидени обходи на пътната
мрежа.
Г-жа Петрова взе думата, за да изкаже отново добрите си впечатления
от балансираната междуинституционална работа и наблегна, че е важно
окончателният вид на попълнените документи да бъде представен в срок до
28.01.2020 г.
Г-н Иванов благодари отново на всички за съвместната работа и закри
заседанието.
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