ПРОТОКОЛ
№РД-18-24/20.02.2018 г.
от проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
(ОКБДвП) за област Кюстендил
Днес, 20.02.2018 г., от 13:00 часа в Заседателната зала на II етаж в Областна
администрация – Кюстендил се проведе заседание на Областната комисия по безопасност
на движението по пътищата за област Кюстендил.
Присъстваха 21 от 23 членове на Областната комисия:
1. Виктор Янев – Областен управител и Председател на Областната комисия;
2. Райчо Цветин – Зам. областен управител и Зам. председател на Областната
комисия;
3. Ива Иванова – старши експерт „Регионално развитие“ в Д-я „АКРРДС“ при
Областна администрация Кюстендил и Секретар на Областната комисия;
4. инж. Валентин Андонов – главен специалист „Транспорт и транспортни схеми“ в
Община Кюстендил;
5. Стефан Бойчев – главен специалист „Транспорт и транспортни схеми“ в Община
Дупница;
6. инж. Валерий Георгиев – главен инженер на Община Бобов дол;
7. Славчо Коларски – заместник кмет на Община Сапарева баня;
8. Тома Ташков – младши експерт „Човешки ресурси“ в Община Кочериново
9. Бойка Димитрова – упълномощен представител на Община Рила;
10. Йордан Глогов – заместник кмет на Община Невестино;
11. Димка Борисова – упълномощен представител на Община Трекляно;
12. Силвия Тонева – стари експерт по професионално образование в РУО –
Кюстендил;
13. инж. Юлияна Божилова – Директор на ОПУ – Кюстендил;
14. Главен инспектор Радослав Боюклийски – началник сектор „Пътна полиция“ при
ОДМВР – Кюстендил;
15. Георги Стоянов – упълномощен представител (пълномощно №02-45/19.02.2018г.)
на РЗИ – Кюстендил;
16. Радмила Иванова – специалист „Младежка и организационна дейност“ в ОС на
БЧК – Кюстендил;
17. Валентин Микев – председател на СБА – Кюстендил;
18. комисар Светослав Георгиев – директор на РДПБЗН – Кюстендил;
19. д-р Любослава Георгиева – директор на дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ
– Кюстендил;

20. инж. Валентин Цинцев – началник автокомплекс при ЦСМП – Кюстендил;
21. Огнян Георгиев – прокурист на „Транс юг“ АД Петрич – представител на
Националната транспортна камара;
Г-н Виктор Янев – Областен управител и Председател на ОКБДвП откри заседанието,
поздрави присъстващите и предложи следния дневен ред:
1. Доклади за извършените проверки на състоянието на пешеходните пътеки в
урбанизираните и извън урбанизираните територии на деветте общини в област Кюстендил.
Докладват: Представители по общини
2.* От г-н Стефан Бойчев - Главен специалист „Транспорт и транспортни схеми“ в Община
Дупница постъпи на 16.02.2018 г. предложение по електронната поща за включване в
дневния ред на заседанието на ОКБДвП – Кюстендил още една точка, а именно: на
Комисията да се разгледа поставянето на знак на автомагистрала "Струма" преди разклона
за село Тополница, указващ възможността за отклонение и към град Дупница (промишлена
зона "Север").
Докладва: Стефан Бойчев - Главен специалист „Транспорт и транспортни схеми“ в Община
Дупница
3. Разни.
Предложението за дневен ред беше гласувано и прието единодушно.
ПЪРВА ТОЧКА:
Г-н Виктор Янев – Областен управител и Председател на Областната комисия даде
думата на представителите по общини да докладват за извършените проверки на
пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии на областта
съгласно Наредба №2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ
бр. 13 от 10 февруари 2001 г.) и Наредба №РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за
изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други
средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
Представителите на осем от девет общини на територията на Кюстендилска област
(община Кюстендил, община Дупница, община Сапарева баня, община Бобов дол, община
Рила, община Кочериново, община Невестино и община Трекляно) докладваха пред
Комисията за състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните
територии на общините и с оглед установеното състояние на пешеходните пътеки по общини
предложиха да се предприемат незабавни мерки за привеждане на пешеходните пътеки във
вид, който да намали и предотврати пътно-транспортни произшествия на пешеходни пътеки.
Г-н Янев даде думата на инж. Божилова – Директор на ОПУ – Кюстендил, която
докладва, че са извършени проверки от работни комисии, назначени от кметовете на
съответните общини. В работните комисии са участвали специалисти от ОПУ – Кюстендил.
За извършените проверки, съгласно изискванията, работните комисии са представили
съответни протоколи и приложния към тях.

От проверките са установени следните по-характерни особености:
1.Установено е, че на много места съществуващите пешеходни пътеки не са съобразени
с изискванията за отстояние на повече

от 250 м една от друга, както и техния вид във

функция от интензивността на пешеходното движение – 50 пешеходци в продължение на 1
час, пресичащи пътното платно в работни дни.
Правят извод, че това е възникнало във връзка с релевантната обективна обстановка и
необходимостта от гледна точка безопасността на пешеходците, но също така мнението на
ОПУ – Кюстендил е, че същите влияят неблагоприятно върху динамиката на движението на
транспортните потоци, като затормозяват движението на МПС, което от своя страна води до
нарушения и възникване на ПТП с потърпевши пешеходци.
За отстраняване на този проблем е необходимо да се запазят най-целесъобразните и
традиционни места за пресичане на пътното платно от пешеходното движение, като същите
се приведат в изряден вид – „Пешеходна пътека“ М8.1 тип „Зебра“, а на останалите места
съществуващите пътеки тип „Зебра“ се трансформират в пътека М8.2 (две прекъснати линии,
напречно на оста на пътя).
2.Относно състоянието на съществуващите пешеходни пътеки, същите следва да се приведат
във вид съгласно действащите нормативи, като всички допуснати импровизации относно
използван цвят, освен бял, бъдат преработени, надлежно сигнализирани със съответните
пътни знаци, а в урбанизираните територии и осветени в тъмната част на денонощието.
3.Относно изграждането или монтирането върху платното за движение на изкуствени
неравности за ограничаване скоростта на движение са констатирани установяването на
такива по Републиканските пътища в урбанизираните територии, които не отговарят на
изискванията на Наредба №РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР. Отчитат факта, че
посочената наредба не се спазва и прилага от общините съгласно изискванията.
В ОПУ – Кюстендил ще очакват решение относно установяване по Републиканските пътища,
преминаващи през урбанизираните територии, местоположенията и вида на пешеходните
пътеки, а именно: „Пешеходна пътека“ М8.1 тип „Зебра“ или „Пешеходна пътека“ М8.2 (две
прекъснати успоредни линии, разположени напречно на оста на пътя) с цел тяхното
изпълнение при извършване на планова хоризонтална маркировка по Републиканските
пътища. Също така констатираните изкуствени неравности за ограничаване скоростта на
движение, които не отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.
на МРРБ и МВР да бъдат преработени или при невъзможност отстранени.
За сигнализирането на „Пешеходните пътеки“ с пътни знаци в урбанизираните територии
следва съответните общини да предприемат необходимото за поставянето им където е
необходимо.
В заключение инж. Божилова заяви, че единствено под координацията на Областния
управител на област Кюстендил за осъществяване на съвместните усилия и взаимодействие
с общините и МВР ще се подобрят условията за безопасност на движението по улиците и
пътищата на територията на област Кюстендил и конкретно безопасността на пешеходците
с цел опазване живота и здравето им.

Г-н Виктор Янев даде думата на главен инспектор Радослав Боюклийски - началник
сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Кюстендил, който представи доклад относно
извършване на проверки за сигнализирането на пешеходните пътеки по пътно-уличната
мрежа с осъвременените нормативни изисквания. Общинските ръководства изразявали
твърдения, че основната причина за пропуските при поддържането на пътната и уличната
инфраструктура се дължи най-вече на недостиг на финансови средства. Общините са
уверили, че с подобряване на атмосферните условия ще се освежи маркировката на
пешеходните пътеки на територията на област Кюстендил. В заключение може да се направи
извода, че основен проблем за привеждане и поддържане към стандартите на пешеходните
пътеки, уличното осветление, знаковото стопанство, пътните настилки в населените места е
ограничения финансов ресурс като цяло на общините и в частност на определените средства
за пътната инфраструктура. Главен инспектор Боюклийски увери, че съставът осъществяващ
контрол на пътното движение, е инструктиран непрекъснато да обръща внимание и да
докладва своевременно за установени неизправности по състоянието на пътните настилки,
тротоарите, сигнализацията на пътищата с пътни знаци и маркировка, работата на
светофарната уредба, осветлението и всичко останало, имащо отношение към безопасността
на всички категории участници в пътното движение, като усилията на служителите от пътна
полиция ще останат насочени към своевременно сигнализиране на администрациите,
стопанисващи уличната и пътната мрежа за възникнали нередности и приоритетно решаване
на тези от тях, оказващи най-голямо и непосредствено влияние върху безопасността на
всички участници в движението.
ВТОРА ТОЧКА:
Г-н Виктор Янев – Областен управител и Председател на Областната комисия даде
думата на г-н Стефан Бойчев – главен специалист „Транспорт и транспортни схеми“ в
Община Дупница, който да докладва пред Комисията да се разгледа поставянето на знак на
автомагистрала "Струма" преди разклона за село Тополница, указващ възможността за
отклонение и към град Дупница (промишлена зона "Север"). От направеното изложение на
г-н Бойчев, г-н Янев даде думата на инж. Божилова, която изрази мнение, че на АМ „Струма“
има достатъчно табели, но няма нищо против да се напише писмо в ОПУ – Кюстендил и с
разрешение на АПИ би могло да се предприемат действия по поставяне на табела.
По точка РАЗНИ, г-н Виктор Янев – Областен управител и Председател на Комисията
даде думата на членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
да предложат други теми за дискусия.
Проведе се дискусия между представителите на общините от територията на областта
и ОПУ - Кюстендил във връзка с проблеми относно моментното състояние на пътищата,
поддръжката и експлоатацията на пътните участъци от републиканската и общинската пътна
мрежа.

Поради липса на други предложения и изчерпване на дневния ред, г-н Янев благодари
на присъстващите за участието, и закри заседанието на Комисията.
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ:
По втора точка от дневния ред на Съвета с 19 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 2
гласа „Въздържал“ Комисията РЕШИ: да се изпрати писмо до Агенция „Пътна
инфраструктура“ с отправяне на искане да се постави знак на автомагистрала "Струма"
преди разклона за село Тополница, указващ възможността за отклонение и към град Дупница
(промишлена зона "Север").

ВИКТОР ЯНЕВ ………………../п/……………………..
Областен управител
и Председател на ОКБДвП – Кюстендил

Изготвил: ………………………./п/…………………………….
Ива Иванова
Старши експерт “АКРРДС“ при ОА Кюстендил
и Секретар на ОКБДвП – Кюстендил

