РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от работна среща към Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата
Днес, 10.01.2018г. от 10.00 часа в заседателна зала „Струма“ на Областна
администрация Перник се проведе работна среща към Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата. В срещата взеха участие:
1. Иво Иванов - Зам. областен управител на област Перник и Председател на
Областната комисия по безопасност на движение по пътищата;
2. Диана Кирилова –Ст. експерт в Областна администрация Перник;
3. Комисар Васил Василев – Началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на
МВР- Перник.
4. Инж. Слави Лазов – Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВРПерник;;
5. инж.Румен Сачански – Директор на Областно пътно управление –Перник;
6. Иван Бъчваров – Зам. кмет на община Брезник;
7. Иво Симеонов – Зам. кмет на община Ковачевци;
8. Димитър Димитров – Зам. кмет на община Радомир;
9. Николай Петров – Гл. експерт в община Перник;
10. Марин Първанов – Ст. специалист в община Трън
Срещата откри г-н Иво Иванов, който разясни на присъстващите, че повода на
работната среща е постъпило писмо от Агенция“ Пътна инфраструктура“ с което ни
уведомяват, че Областният управител следва да назначи комисия, която да извърши
оглед на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии
на областта и да предложи адекватни мерки за привеждането им, съгласно
изискванията на Наредба №2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна
маркировка.
Г-н Иванов обясни, че целта на днешната среща е да получим информация за
броя на пешеходните пътеките, участниците и каква ще бъде последователността
при протичане на проверката и даде думата на присъстващите.

Г-н Димитров взе думата и обясни, че община Радомир имат Генерален план за
организация на движението. Той допълни, че съгласно плана към момента в града
има изградени 36 броя действащи пешеходни пътеки. Също така в плана е заложено
изграждането на още 11 броя. Като от тези 11 ще се изградят 4 от типа повдигнати
пешеходни пътеки. Освен това и в другите населени места в общината около
училищата има изградени пешеходни пътеки.
Изграждането на пешеходните пътеки

в община

Радомир

е съгласувано,

съответно с Агенция „Пътна инфраструктура“ и с „Пътна полиция“, както е по
изискване - каза г-н Димитров. Също така, представи информация, че през 2017г. в
града е имало инцидент на пешеходна пътека със загинал човек. По думите му в
града, няма пешеходни пътеки, които да не отговарят на изискванията на наредбата.
Комисар Василев взе думата и заяви, че във връзка с комисията трябва да се
изготви график, по който работната група да се движи. Той добави, че като
изпълнение по - голяма част от пешеходните изисквания отговарят на изискванията
на Наредба №2, особено за цветовото оформяне на пешеходните пътеки.
Г-н Иванов отново обясни, че Обласният управител ще издаде заповед

за

сформиране на комисия и съответно ще бъде изготвен график за проверката.
Комисар Василев обясни, че освен Наредба №2 има и Наредба на МРРБ и
Министерство на вътрешните работи за условията за изграждане или монтиране
върху платното на движение на изкуствени неравности и на други средства за
ограничаване на скоростта.
Г-н Иванов попита представителите на общините имат ли готовност днес да ни
предоставят броя на пешеходните пътеки по общини.
Комисар Василев взе думата и каза, че на територията на Перник броя на
пешеходните пътеки е най-много.
Инж. Лазов взе думата и заяви, че като основен пробрем според него е, че на
много места пешеходните пътеки са сгъстени и не отговарят на изискването за
отстояние от 250 метра една от друга. Също така, той изрази мнение, че в малките
населени места има изградени пешеходни пътеки, които трябва да се премахнат.
Г-н Бъчваров взе думата и каза, че според него проблема по селата идва от това,
че там се кара с висока скорост и затова кметските наместници по места искат
изграждането на пешеходни пътеки.
Инж. Лазов каза, че за селата може да се намали габарита на пътя, но това с
изграждането на пешеходни пътеки на опасни участъци е предпоставка за ПТП-та.
Г-н Бъчваров каза, че в най-голямото село в общината с. Ноевци има изградени
две пешеходни пътеки, които са съгласувани с областно пътно управление.
Г-н Иванов попита какво е положението с изграждането на пешеходни пътеки в
участъци извън урбанизирани територии.
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Инж. Лазов обясни, че към момента не съгласуват изграждане на пътеки извън
населени места, отново поради факта, че са предпоставка за ПТП-та.
След проведената дискусия по темата бяха взети следните решения:
1. До 15.01.2018г. общините и институциите, които по изискване трябва да
участват в комисията, да предоставят информация в Областна администрация
- Перник за броя на пешеходните пътики, както и да предоставят имената на
лицата, които ще участват в комисията.
2.

Да бъде изготвена заповед и график за проверката.

3. Проверката да бъде насрочена в началото на месец февруари.
Г-н Иванов благодари на присъстващите за ползотворната работа и добави, че
ще получат уведомления за датата на проверката.
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