РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от работна среща към Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата
Днес, 04.04.2017г. в кабинета на заместник областния управител инж.Мирослав
Стоицев се проведе работна среща към Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата. В срещата взеха участие:
1. инж. Мирослав Стоицев - зам. областен управител на област Перник;
2. Цветана Пиралкова –главен секретар на Областна администрация Перник;
3. Диана Кирилова –ст. експерт в Областна администрация Перник;
4. Слави Лазов – началник отдел „Пътна полиция;
5. инж.Румен Сачански – директор на Областно пътно управление –Перник;
6. Николай Петров – гл. експерт в община Перник;
7. Лилия Пънтова – експерт в община Перник.
Срещата откри инж. Мирослав Стоицев, който разясни на присъстващите, че
целта на работната среща е следната:
1. Постъпила Докладна записка от кмета на кв.“Бела вода“;
2. Искане от жителите на квартала за безопасно пресичане.
Инж.Стоицев

се заяви на присъстващите, че трябва да се намери решение на

наболелия за жителите на квартала проблем и да се предприемат конкретни
действия. Той даде думата на представителите на институциите имащи отношение.
Г-н Сачански изрази своите виждания по въпроса, като заяви че исканията за
поставяне на изкуствени неравности или други средства за ограничаване на
скоростта се определят с проект или генерален план за организация на движението.
В конкретния случай е по –добре да се мисли в насока за монтиране на стационарни
камери.

Г-н Лазов обясни на присъстващите за възможностите за поставяне на камера,
а също така направи предложение за участъка, в който се пресича да се изгради
надлез.
Г-н Петров и г-жа Пънтова от община Перник, също изразиха своите мнения
по отношение с пресичането на хората в участък след завой.
След дълго дискутиране по темата, г-жа Пиралкова попита какви са
възможностите за ефективно решение на проблема и дали е необходимо да бъде
направена комисия, която да определи на място всички възможности за намаляване
на скоростта, като и опазване живота и здравето на хората.
Г-н Стоицев, попита присъстващите съгласни ли са да бъде сформирана
комисия от Областния управител, която да направи оглед на място и съответно всяка
институция след това да излезе със становище.
Предложението бе прието единодушно.
Г-н Стоицев, благодари на присъстващите за отзоваване им и добави, че ще
бъдат уведомени за насрочената дата и час на комисията.
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