РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
28.09.2016 г.

Днес, 28.09.2016 г. в заседателна зала “Струма“ на Областна администрация
Перник се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението
по пътищата, назначена със Заповед №РД-25/10.02.2016г. на областния управител
на област Перник.
От състава на комисията в заседанието взеха участие следните членове:
1. инж. Валентин Димитров - зам. областен управител на област Перник и
председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата;
2. Диана Кирилова – мл. експерт в Областна администрация Перник и секретар на
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата;
3. Слави Лазов – началник отдел „Пътна полиция;
4. Румен Крумов – началник на ОО „Автомобилна администрация“;
5. Илиан Илиев – гл. експерт в ОПУ- Перник;
6. Димитър Димитров –Зам. кмет в община Радомир;
7. Димитър Боянов – Зам. кмет на община Земен;
8. Николай Петров – гл. експерт в община Перник;
9. Марин Първанов – ст. специалист в община Трън;
10. Росица Симеонова – ст. експерт в РУО –Перник;
11.Мариян Георгиев – Началник автотранспорт ЦСМП Перник.
Заседанието откри инж. Валентин Димитров, който приветства присъстващите
с добре дошли и запозна присъстващите с целта за свикване на Областната комисия
по безопасност на движението по пътищата.

Заседанието продължи с представяне на дневен ред, след което инж.
Димитров предложи ако няма други предложения да пристъпим към гласуването му.
Дневния ред бе приет единодушно.

По първа и втора точка от дневния ред, думата бе дадена на главен
инспектор Слави Лазов.
По първа точка инспектор Лазов представи подробен отчет –анализ за
периода 01.01.2016г.-31.08.2016г., които включваше следната информация:
-

Оперативна обстановка;

-

Анализ на ПТП по причини, вид и място;

-

Отчет на резултатите от дейността по пътен контрол;

-

Регистрация и отчет на ППС .

Справката за ПТП-та от 01.01.2016г. до 31.08.2016г. сочат , че настъпилите ПТП са
615, като в тях има 9 загинали и 62 ранени. Като основна причина за настъпване на
ПТП е нарушение на водача.
По точка втора от дневния ред инспектор Лазов разясни за инициативата 21
септември – Европейски ден без загинали на пътя. Тя се провежда на територията на
всички страни-членки и има за цел да бъдат ограничени предпоставките за пътни
инциденти с жертви и пострадали.
На територията на област Перник на този ден е отчетено едно ПТП в което
няма убити и сериозно пострадали, добави инспектор Лазов.
инж. Димитров добави, че във връзка с инициативата на сайт на Областна
администрация Перник е качена брошурата по операция „EDWARD“. Той благодари
на главен инспектор Лазов за подробно представената информация по точките.
По точка трета от дневния ред
инж. Димитров даде думата на представителите на общинитe да предоставят
информация за извършеното, както и за предприети действия във връзка с
стартиралата учебна година.
Г-н Петров от община Перник докладва, че на територията на община Перник
са взети всички необходими действия за обезопасяване в районите около училищата
и детските градини. Навсякъде е освежена пътната маркировка и са поставени пътни
знаци Д17, като е съобразено с Наредба №5.
Г-н Димитров- зам. кмет на община Радомир, представи действията който
общината е предприела за по –добрата организация на движение в районите на
учебните заведения. Г-н Димитров добави също че към момента на територията на
община Радомир няма сериозни проблеми относно организация на движение и
паркирането в града.
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Следващ взе думата г-н Боянов-зам. кмет на община Земен. Той запозна
присъстващите,

че

община

Земен

е

предприела

необходими

действия

за

обезопасяване на учебните заведения. Поставени са парапети пред училището и
детската градина. Предстой поставяне на пътни знаци. То не е осъществено до
старта на учебната година поради липса на средства, но се очаква да се случи каза
г-н Боянов.
Г-н

Първанов

от

община

Трън,

сподели

пред

присъстващите,

че

на

територията на община Трън има една детска градина и едно училище. Дворовете на
учебните заведения са с

подменени масивни огради. Също така в района на

училището са освежени пешеходните пътеки и са поставени изкуствени неравност. В
града е въведена и нова организация на движение .
Инж. Димитров благодари на представителите на общините за представената
от тях информация и предложи да преминем към следващата точка.
По четвърта точка от дневния ред инж. Димитров даде думата на
представителите на ЦСМП-Перник, ОО“АА“-Перник, РУО-Перник и ОПУ –Перник.
Г-н Георгиев от ЦСМП-Перник сподели с присъстващите, че предстой зимно
оборудване на линейките, което се прави всяка година преди зимния сезон.
Г-н Крумов –началник на ОО“АА“ представи подробен доклад във връзка с
подобряване на безопасността и създаване на по-добри условия за опазване на
живота и здравето на учениците, участници в пътното движение. Той подчерта че са
проверени всички ученически автобуси от инспектори на ОО“АА“ –Перник и е
установено, че са технически изправни.
Г-жа Симеонова от РУО- Перник запозна присъстващите с предприетите и
набелязани мерки в детските градини и училищата от областта. Конкретните
действия имат за цел да бъде опазен живота и здравето на децата и учениците, като
пешеходци в пътното движение.
Г-н Илиев от ОПУ –Перник взе отношение по въпроса с републиканската
пътна мрежа в т.ч първокласни пътища, второкласни и третокласни пътища. Той
добави че се правят периодични проверки за липсващи знаци и други.
Думата взе инж. Димитров, който направи препоръка към ОПУ, че трябва да
се обърне повече внимание на почиставето на треви и храсти около пътищата. Той
благодари на всички присъстващи за представетната информация и даде думата за
допълнителни изказвания.
Поради липса на такива се пристъпи към вземане на решение за следваща
дата на заседание.
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След дискусия по въпроса се взе единодушно решение следващото заседание
на Областната комисия да бъде насрочено в средата на м. Януари 2017г., когато ще
се представят доклади за 2016г. и ще се представят набелязани цел за 2017г.
След изчерпмаве на двневния ред ,заседанието бе закрито.

Председател:

/П/

/инж. В. Димитров/

Секретар :

/П/
/Д.Кирилова/
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