РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ:
КОСТАДИН ДУРЧОВ
Зам.-областен управител на област с
административен център Благоевград
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Благоевград, 14.11.2014 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Днес, 14.11.2014 г. /петък/ от 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РК534/10.11.2014 г. на Областния управител на Област с административен център
Благоевград, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе
заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за Област
Благоевград при следния дневен ред:
1.
Приемане на нови членове (Областно управление "Пожарна безопасност и
защита на населението" – Благоевград, Съюза на българските автомобилисти и Български
червен кръст).
2.
Доклад за пътнотранспортните произшествия и рискови участъци от пътната
мрежа на територията на Област Благоевград (Представител на ОД на МВР „Пътна
полиция“ – Благоевград).
3.
Разглеждане на предложенията на Фондация „Безопасни улици от Валя“.
4.
Разни.
На заседанието присъстваха:
Васил Митов - ОД на МВР – Благоевград, Директор
Димо Чобанов – ОД на МВР – Благоевград, Началник сектор „Пътна полиция“
Асен Костурков – Р. Дирекция „Автомобилен транспорт“, Главен инспектор
2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

Инж. Катя Панделиева – ОУП – Благоевград, Гл. експерт, Отдел ИРД
Бианка Равначка – РЗИ – Благоевград, Старши експерт, Дирекция ПБПЗ
Д-р Величка Антова – ЦСМП – Благоевград, Директор
Александър Илков – РИО – Благоевград, Ст. Експерт по физическо
възпитание и спорт
Атанас Маскръчки – Окръжен съд – Благоевград, Съдия
Валентин Василев – РД „ПБЗН“ – Благоевград, Началник отдел ОЦ
Боряна Стоймирова – БЧК – Благоевград, Специалист първа долекарска
помощ
Димитър Димитров – СБА – Благоевград, Председател
Антоанета Миленкова – ОА – Благоевград, Връзки с обществеността
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна
администрация Благоевград.
Заседанието откри Миглена Бачева – експерт в Областна администрация
Благоевград, като представи дневния ред и предложи кандидат членовете да изкажат
съгласие или не за членство в комисията.
Димитър Димитров – Председател на СБА – Благоевград изказа своето и
задоволството на останалите кандидат членове от това, че са поканени да участват,
обърна внимание на ролята им в движението по пътищата, както и активното
взаимодействие при ПТП (Пътно транспортни произшествия).
Единодушно бе мнението, че по първа точка от дневния ред - Приемане на
нови членове – Областно управление "Пожарна безопасност и защита на
населението" – Благоевград, Съюза на българските автомобилисти и Български
червен кръст са необходими партньори, които ще допринесат за по-ефективната
работа на комисията.
Първа точка от дневния ред бе предложена за гласуване.
Гласували: 9
За: 9
Против: 0
Въздържали се:0
Новите членове благодариха за доверието и изразиха надежди, че ще
допринесат за добрата работа и ефективността на комисията.
По втора точка: „Доклад за пътнотранспортните произшествия и рискови
участъци от пътната мрежа на територията на Област Благоевград“ представи Димо
Чобанов – Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР (Приложение –
Справка от Сектор „Пътна полиция“).
По трета точка: Разглеждане на предложенията на Фондация „Безопасни
улици от Валя“.
Предложенията на фондацията бяха предварително изпратени до членовете
на комисията, за да се запознаят и да изразят становище до колко са основателни и
приложими за територията на Област Благоевград.
Най-сериозен проблем, според членовете на комисията, е несъобразената
скорост на водачите на моторни превозни средства, тяхната арогантност и
самоувереност на пътя, която води до инциденти. Няколко варианта за овладяване
на ситуацията в градски условия бяха разгледани:
- Поставяне на изкуствени неравности при обществени сгради, училища и
културни институти.
- Да се ограничи скоростта в радиус на учебните заведения с 10 км./ч. помалко.
- Да се отправят препоръки към общините за поставяне на антипаркинг тела
за да се ограничи паркирането по тротоари, тревни площи и училища.
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Всички експертно-технически съвети към общините да спазват
изискванията на Наредба №2 от 02.10.2004 г., чл. 24 за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортни схеми на урбанизираните
територии.
- Чрез възпитаване на култура на движение по пътищата. Да се организират
състезания за безопасност по училища и за награда да се отведе
победителя в СБА на тренажорите.
- РЗИ има възможност да направят интересни интерактивни игри за деца.
- Да се проведе акция за раздаване на брошури и акция „Зима“, съвместно с
БЧК и ОД на МВР, РД „Автомобилна администрация“.
- За 16 ноември да се организира шествие и колоездачен поход, като се
измисли подходящо мото.
Разгледана бе и наболялата за селата Чучулигово, Кулата и Маринополе тема за
обходния път, които се използва до изграждане на Лот 4 от Магистрала „Струма“. По този
въпрос комисията гласува: Да се изпрати писмо до АПИ с молба да се направят изкуствени
неравности (физически бариери) в тези населени места.
-

Гласували: 12
За: 12

Против: 0

Въздържал се: 0

По трета точка от дневния ред „Разни“, думата взе Миглена Бачева, която направи
отвод от мястото на Секретар в Комисията и предложение г-н Чобанов да заеме тази
позиция, като основните й доводи бяха:
„Членове на комисията са компетентни лица от всички институции, които имат
отношение към безопасността на движението по пътищата, но основния двигател е ОД на
МВР, затова считам, че г-н Димо Чобанов - Началник сектор „Пътна полиция“ е найподходящ за тази позиция. Той, според мен, ще е най-полезен за бъдещата работа на
комисията. Надявам се, всички Вие да подкрепите решението ми да се оттегля от тази
позиция и да подкрепите предложението за избиране на г-н Чобанов за секретар на
комисията“.
След кратко обсъждане, единодушно бе мнението на комисията, че това е правилно
решение за целите и бъдещата работа на комисията.
Гласували: 12
За: 12

Против: 0

Въздържал се: 0

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито.

РЕШЕНИЯ:
1. Приемане на нови членове: Областно управление "Пожарна безопасност и
защита на населението" – Благоевград, Съюза на българските
автомобилисти и Български червен кръст.
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Гласували: 9
За: 9

Против: 0

Въздържали се:0

2. Комисията предлага да се изпрати писмо до Председателя на управителния
съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" за времето през което ще се
ползва обходен път, през селата Чучулигово, Кулата и Маринополе, да се
поставят изкуствени неравности при обществени сгради, училища и детски
градини.
Гласували: 12
За: 12

Против: 0

Въздържал се: 0

3.
Да се изпрати писмо до кметовете на общини на територията на Област
Благоевград, за следващото заседание на Областната комисия по безопасност
на движението по пътищата за Област Благоевград да предоставят информация
за:
- Доклад от общинските комисии по безопасност на движението по
пътищата за работата им през 2014 г.;
- Планове за работата на общинските комисии по безопасност на
движението по пътищата 2015 г.;
- Какви мероприятия (беседи, състезания, викторини и т.н.) планира
Вашата община, свързани с безопасността на движението по
пътищата и запазване живота и здравето на населението.
И препоръки:
- Да бъде ограничена скоростта в радиус на учебни заведения и детски
градини с 10 км./ч. по-малко.
-

Да се ограничи паркирането по тротоари, тревни площи и около
училища, като поставите антипаркинг тела, които могат да са с
логата на Вашата община (Наредба РД-02-20-10 от5 юли 2012 г.)

-

Всички експертно технически съвети да спазват изисква на Наредба
№2 от 2.10.2004 г., чл. 24 за планиране и проектиране на
комуникационно транспортни системи на урбанизираните
територии.

Гласували: 12
За: 12

Против: 0

Въздържал се: 0

4. Да се проведе акция за раздаване на брошури и акция „Зима“, съвместно с
БЧК и ОД на МВР, РД „Автомобилна администрация“ на 14.11.2014 г. от
14:00 часа.
Гласували: 12
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За: 12

Против: 0

Въздържал се: 0

5. Да бъде освободена г-жа Бачева, като секретар на комисията и да бъде
избран г-н Чобанов - Началник сектор „Пътна полиция“, ОД на МВР –
Благоевград.
Гласували: 12
За: 12

Против: 0

Въздържал се: 0
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