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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
17.09.2018 г.
Днес, 17.09.2018 г. в заседателна зала “Струма“ на Областна администрацияПерник се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението
по пътищата.
В заседанието на комисията взеха участие:
1. Ирена Соколова - Областен управител на област Перник;
2. Иво Иванов - Зам. областен управител на област Перник;
3. Диана Кирилова – Старши експерт в Областна администрация Перник;
4. Слави Лазов – Началник на сектор „Пътна полиция“ – ОД на МВР Перник;
5. Христо Крумов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Перник;
6. Илиан Илиев – Представител на Областно пътно управление - Перник;
7. Росица Симеонова – Представител на Регионално управление по образование
Перник;
8. Димитър Димитров –Зам.-кмет в община Радомир;
9. Иван Бъчваров – Зам. -кмет на община Брезник;
10. Димитър Боянов – Зам.- кмет на община Земен;
11. Николай Петров – гл. експерт в община Перник;
12. Марин Първанов – ст. специалист в община Трън;
13. Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК-Перник;
14. Мартин Велков – Председател на СБА – Перник.
Заседанието откри г-жа Ирена Соколова, която приветства присъстващите с добре
дошли и ги запозна с предварителния дневен ред за заседанието:
1. Представяне на целите и дейностите по реализация на Операция „Европейски
ден без загинали на пътя - EDWARD “.

2. Запознаване на общините, относно необходимостта от предоставяне на
информация за състоянието на общинските пътища на територията на област
Перник.
3. Доклад от общините за извършените дейности по обезопасяването на
районите около училищата и детските градини.
4. Доклад от общините, във връзка със състоянията на пешеходните пътеки,
след

извършените

проверки,

съгласно

Заповед

РД-14/26.01.2018г.

на

областния управител.
5. Други
Г-жа Соколова попита дали има други предложения за включване в дневния ред.
Предложения нямаше и се пристъпи към гласуването.
Дневния ред бе приет единодушно.
По първа точка от дневния ред, г-жа Соколова представи информация за
целите и дейностите на Операция „ Европейски ден без загинали на пътя - EDWARD“.
Също така добави, че инициативата е на Европейската мрежа на службите на пътна
полиция – ТИСПОЛ, и се провежда за трета поредна година.
Г-жа Соколова каза още, че тази година е определен 19 септември 2018г. за
провеждане на операцията, която ще е под мотото „Безопасни мобилни комбинации
за живот“.
Областният управител добави, че Областна администрация – Перник е партньор на
инициативата. Тя даде думата на г-н Слави Лазов да запознае комисията с
предвидените от тяхна страна действия в операцията.
Главен инспектор Слави Лазов обясни, че от МВР е започнала операцията от
16 септември до 22 септември 2018г. и са предвидени мероприятия за цялата
седмица, които се водят профилактични. За 19 септември 2018г. на страницата на
МВР от 06.00 часа сутринта до 24.00 на всеки час ще се качва актуална информация
за ПТП станали в цялата страна.
Г-жа Минева взе думата за да допълни, че най- доброто решение да няма
ПТП-та е превенцията и каза, че БЧК –Перник имат множество инициативи, който са
съвместно с ОД на МВР – Перник.
Г-жа Соколова заяви, че на 19 септември 2018г. на сайта на Областната
администрация ще бъде качена новина за Операцията и ще може да се следи за броя
на ПТП – та през деня и допълни, че се надява да няма такива. Тя призова всички
институции да се включат в инициативата като дадат гласност на „операцията“.
По точка втора от дневния ред г-жа Соколова запозна присъстващите с
постъпило писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с
което изискват да бъде събрана и обобщена информация за състоянието на
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общинските пътища на територията на област Перник. Тя допълни, че предвид
ситуациите през последните месеци от МРРБ инициират действия за създаване на
обща база данни за общинските пътища по общини с цел изготвяне на анализ на
експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа. Също така г-жа Соколова
обясни на представителите на общините, че ще им бъде изпратена таблица, която
следва да попълнят до 8 октомври 2018г.
Г-жа Соколова се обърна към представителите на общините и каза, че е
изключително важно да се събере необходимата информация за създаването на
обща база данни, която ще спомогне за обективната основа за подобряване на
достъпността на населените места.
По точка трета от дневния ред г-жа Соколова даде думата на общините да
докладват за обезопасяването на районите около училищата и детските градини.
Г-н Петров докладва, че на територията на община Перник са пребоядисани и
маркирани 65 броя пешеходни пътеки.
Комисия назначена със заповед на кмета на община Перник е извършила оглед за
безопасността в района на училищата и детските градини. Навсякъде са поставени
пътни предупредителни и ограничителни знаци. Маркировката на пешеходните
пътеки в близост до сградите на училищата и детските градини е видима.
Също така са обезопасени входовете на училищата и детските градини и са
поставени пътни знаци.
Г-н Бъчваров заяви, че на територията на община Брезник има 2 учебни
заведения и една детска градина, като за тях общината е предприела всички
необходими действия за обезопасяването им. Г-н Бъчваров добави, че към момента
на територията на община Брезник няма сериозни проблеми, относно организацията
на движение.
Г-н Димитров докладва, че за община Радомир преди старта на учебната
година са обезопасени всички училища и детски градини. Освежена е пътната
маркировка и са възстановени предпазните пана пред Основно училище „Христо
Смирненски „ гр„ Радомир и пред Детска градина „Радомирче“ в гр. Радомир.
Г-н

Първанов

от

община

Трън,

сподели

пред

присъстващите,

че

на

територията на община Трън има една детска градина и едно училище. Той каза
още, че в района на училището и детската градина са освежени пешеходните
пътеки, както и че дворовете са оградени с масивна ограда.
Г-н Боянов докладва, че на територията на община Земен има 1/едно/
училище и 1/една/ детска градина, които се намират в гр. Земен. На улиците и
тротоарите, които водят до учебното заведение са поставени пътни знаци съгласно
Наредба 18 за пътните знаци и съоръженията на пътя, които заострят вниманието на
водачите на ППС.
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Г-н Иванов благодари на представителите на общините за докладите

и

добави, че е изключително важно да пазим децата.
По точка четвърта от дневния ред г-н Иванов припомни на присъстващите,
че през месец януари беше издадена заповед на Областния управител за
извършване на проверки за състоянията на пешеходните пътеки. Той допълни, че в
протокола са дадени препоръки за определени пешеходни пътеки и даде думата на
присъстващите.
Г-н Петров взе думата и каза, че след извършените проверки са започнали да
привеждат пешеходните пътеки съгласно изискванията, също така са поръчани и
поставени пътни знаци.
Г-н Петров заяви, че е изключително скъпо за община Перник заличаването
на пешеходни пътеки.
Г-н Иванов попита, защо отново е освежена пешеходната пътека на ул. Г.
Раковски в гр. Перник, която води към жп линиите и е предпоставка за инциденти.
Г-н Петров каза, че е постъпило писмо от ОП „Пазари” – Перник да остане
пешеходната пътека.
Инж. Лазов заяви, че тази пътека е незаконна и трябва да се премахне, тя
води директно на жп линията. Инж. Лазов заяви, че след проверката през м.
февруари по-голямата част от пешеходните пътеки на територията на областта са
приведени съгласно изискванията.
Г-н Боянов заяви, че за община Земен пешеходните пътеки са направени
съгласно предписанията дадени от комисията.
След проведената дискусия и кратките доклади по четвърта точка, комисията
излезе със следното решение:
В срок до 15 октомври 2018г. общините да представят подробни
доклади за състоянията на пешеходните пътеки.
След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
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