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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
29.11.2017 г.

Днес, 29.11.2017 г. в заседателна зала “Струма“ на Областна администрация
Перник се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението
по пътищата.
В заседанието на комисията взеха участие следните членове:
1. Иво Иванов - Зам. областен управител на област Перник и председател на
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата;
2. Диана Кирилова – Старши експерт в Областна администрация Перник и секретар
на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата;
3. инж. Слави Лазов – Началник на сектор „Пътна полиция“ – ОД на МВР Перник;
4. инж. Христо Крумов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“
- Перник;
5. инж. Румен Сачански – Директор на Областно пътно управление - Перник;
6. Бойка Иванова – Началник отдел „ОМДК „ в Регионално управление по
образование Перник;
7. инж. Димитър Димитров –Зам. кмет в община Радомир;
8. Иван Бъчваров – Зам. кмет на община Брезник;
9. инж. Николай Петров – гл. експерт в община Перник;
10. Марин Първанов – ст. специалист в община Трън;
11.Мариян Георгиев – Началник автотранспорт ЦСМП Перник;
12. Мартин Велков – Председател на СБА – Перник.

Заседанието откри г-н Иво Иванов, който приветства присъстващите с добре дошли и
ги запозна с предварителния дневен ред за заседанието:
1. Доклад с информация и анализ на ПТП та от началото на 2017г. до момента.

2. Информация за извършените ремонтни дейности по републиканската пътна
мрежа на територията на област Перник за 2017г., както и предвидените за
рехабилитация пътища за 2018г.
3. Обсъждане на извършени дейности в училища и детски градини в област Перник
, по отношение на безопасността на движение по пътищата.

4. Предложения за набелязване на мерки за подобряване на движението по
пътищата в област Перник за 2018г.
5. Други

Г-н Иванов попита има ли 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-н Иванов

даде думата на инж. Слави

Лазов.
Главен

инспектор

Слави

Лазов

представи

информация

за

актуалното

състояние на оперативната и пътнотранспортната обстановка в областта. Справка е
за периода 01.01.2017 г. – 26.11.2017 г., и показва, че през пътищата от
републиканската мрежа с обща дължина 579,327 км, са регистрирани общо 54 тежки
пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 7 души, а ранени са 60. В
сравнение със статистиката за същия период през 2016 г. се отбелязва спад, когато
тежките ПТП са били 70, загиналите 13, а ранените 84. Най-честа причина за
инцидентите на пътя е несъобразена скорост спрямо интензивността на движение.
Инж. Лазов добави също, че на територията обслужвана от ОД на МВР Перник
са установени два пътни участъка с висока концентрация на ПТП – пътен възел
«Даскалово» и кръстовище «с. Драгичево», което е обособено като едно от найнатоварените пътни отсечки в страната със средноденонощна годишна интензивност
на движение от 30 814 МПС на денонощие.

По точка втора от дневния ред думате бе дадена на инж. Сачански.
Инж. Сачански представи доклад за състоянието и поддържането на пътната
инфраструктура на територията на област Перник за 2017г. Той поясни, че са
извършени различни рехабилитационни дейности по пътищата. Част от тях е и
реализираното обновяване на пътя Перник- София през Владая. През следващата
календарна година се очаква средствата за поддръжка на пътната мрежа да осигурят
ремонта на повече участъци, за да се подобри безопасността на участниците в
движението.
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По точка трета от дневния ред г-н Иванов даде думата на г-жа Иванова
Г-жа Иванова представи информация относно организация на дейности,
свързани с възпитание и обучение по безопасност на движение по пътищата в
системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2017/2018г.
Това на което се обърна внимание в доклада бе, че училищните комисии са
изпратени конкретни предложения към община Перник от две училища и към
община Радомир от две училища.
Предложенията към община Перник са следните:
I. От Обединено училище „Темелко Ненков“ град Перник
1. Община Перник да отпусне средства за изграждане на ограда на
училищния двор. Родителите са много притеснени, че в настоящия момент той не е
обезопасен и създава предпоставки за инциденти с учениците.
2. Тротоарите на улица „Янко Сакъзов“ са начупени, напукани и неравни,
много често с паркирали автомобили по тях. Необходим е ремонт на същите и
съдействие за това да се прекрати паркирането на автомобилите върху тротоара.
3. Пешеходната пътека между Магазин „Била“ и Минна спасителна служба да
се обозначи със светещи обозначителни знаци. Там автомобилите излизащи от
кръстовището с кръгово движение често се движат с изключително голяма скорост и
не спазват Правилника за движение по пътищата и правото на предимство на
пешеходеца.
II. От Средно училище с изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“
град Перник
1. Ремонт на тротоарите на посочени от родителите улици
2 .Окастряне на ниско надвиснали клони на дърветата с цел подобряване на
видимостта.
3. Редовен ремонт на осветлението
4. Засилване на контрола от страна на КАТ на кръстовищата .
Предложенията към община Радомир са следните:
I. От Основно училище „Хр. Смирненски“ град Радомир и Начално
училище „Архимандрит Зиновий“
1. Очертаване и поддържане

на пешеходни пътеки в ж.к. „Гърляница“,

ж.к.„Тракия“, ж.к. „Мечта“ и ж.к. „Автогарата“;
2. Осигуряване на работещ светофар на бул. „Райко Даскалов“;
3. Възстановяване на изтрита маркировка на пешеходните пътеки около
училищата;
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4. Освобождаване на тротоара в района на училището от паркирали
автомобили;
5. Ремонт на тротоара пред училището Начално училище „Архимандрит
Зиновий“ град Радомир.
По четвърта точка от дневния ред г-н Иванов даде думата представителите
на общините, които присъстват, ако имат предложения за набелязване на мерки да
ги споделят.
Г-н Петров от община Перник докладва, че на територията на община Перник
са взети всички необходими мерки за обезопасяване в районите около училищата и
детските градини. Също така добави, че се извършва на места освежаване на пътна
маркировка.
Г-н Димитров- Зам. кмет на община Радомир, представи действията който
общината е предприела за по – добрата организация на движение в града и

в

районите на учебните заведения. Г-н Димитров добави, че към момента на
територията на община Радомир няма сериозни проблеми относно организация на
движение.
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.
Г-н Иванов благодари на представителите на общините за представената от
тях информация и даде думата на инж. Лазов за предложение.
Инж. Лазов предложи информационната кампания, която се провежда с
партньорството на Областна администрация Перник и РУО - Перник през 2018г. да
започне по-рано. Срещите с дванайсетокласниците, които се правят всяка година
през м. април да бъдат насрочвани още през м.март.
След дискусия по въпроса се взе единодушно решение информационните
срещи да бъдат насрочвани през м. март.
След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
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