ПРОТОКОЛ
№РД-18-98/12.09.2017 г.
от проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
(ОКБДвП) за област Кюстендил
Днес, 12.09.2017 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 18 от 23 членове на Областната комисия:
1. Виктор Янев – Областн управител и Председател на Областната комисия;
2. Райчо Цветин – Зам. облестен 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. Мария Семерджиева – главен експерт „Организация на обществения транспорт“ в
Община Кюстендил;
5. Стефан Дамянов Бойчев – главен специалист „Транспорт и транспортни схеми“ в
Община Дупница;
6. инж. Валерий Атанасов Георгиев – главен инженер на Община Бобов дол;
7. Славчо Кирилов Коларски – заместни кмет на Община Сапарева баня;
8. Костадин Гергинов – заместник кмет на Община Бобошево;
9. Йордан Глогов – заместник кмет на Община Невестино;
10. Стефан Симеонов Стоичков – зав. ССИ и ОМП в Община Трекляно;
11. Силвия Найчова Тонева – стари експерт по професионално образование в РУО –
Кюстендил;
12. инж.

Боян

Илиев

–

ЗА

Директор

на

ОПУ

–

Кюстендил

съгл.

Заповед

№1746/18.08.2017 г.;
13. Радослав Георгиев Боюклийски – началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР –
Кюстендил;
14. Валентин Микев – председател на СБА – Кюстендил;
15. комисар Светослав Кирилов Георгиев – директор на РДПБЗН – Кюстендил;
16. д-р Любослава Георгиева – директор на дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ
– Кюстендил;
17. инж. Валентин Цинцев – началник автокомплекс при ЦСМП – Кюстендил;

18. 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. Обсъждане и приемане на Правилник за организация и дейност на Комисията
по безопасност на движението по пътищата (ОКБДвП) за област Кюстендил.
Докладва: Виктор Янев – Областен управител
2. Доклад за предприетите мерки за опазване живота и здравето на учениците
във връзка с първия учебен ден и учебната 2017/2018 година, както и предприетите мерки
за намаляване на пътните произшествия в участъците с повишена концентрация на такива
през есенно-зимния сезон.
Докладва: Радослав Боюклийски – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР –
Кюстендил
3. Доклад за оперативната обстановка по отношение на общо ръководство на РПМ в
изпълнение на държавната политика по проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на
територията на област Кюстендил, което включва: състояние на автомагистралите,
въведените ограничения, състояние на републиканската пътна мрежа на територията на
област Кюстендил и възникнали инциденти по отношение на състоянието на пътнажа
инфраструктура.
Докладва: инж. Боян Илиев – ЗА Директор на ОПУ – Кюстендил съгласно Заповед
№1746/18.08.2017 г.
4. Разни.
Предложението за дневен ред беше гласувано и прието единодушно.
ПЪРВА ТОЧКА:
Г-н Виктор Янев – Областен управител и Председател на ОКБДвП даде думата на
членовете на Областната комисия да направят предложение във връзка с приемането на
Правилника за организация и дейност на Комисията по безопасност на движението по
пътищата (ОКБДвП) за област Кюстендил.
Предложения по изменение или допълнение на предложения проект на Правилник не
бяха направени, поради което се приемина към следващите точки от дневния ред.
ВТОРА ТОЧКА:
Г-н Виктор Янев – Областен упрвител и Председател на Областната комисия даде
думата на Главен инспектор Радослав Боюклийски – началник сектор „Пътна полиция“ при
ОД МВР – Кюстендил да докладва за предприетите мерки за опазване живота и здравето на
учениците във връзка с първия учебен ден и учебната 2017/2018 година, както и
предприетите мерки за намаляване на пътните произшествия в участъците с повишена
концентрация на такива през есенно-зимния сезон.

Главен инспектор Радослав Боюклийски – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД
МВР представи доклад със следните опратинви данни: изпратени са сигнални писма до
всички кметове от област Кюстендил за създаване на организация във връзка с
безопасността на движението на децата и учениците със стартирането на учебната година.
Напрвено е предписание да се поднови пътната маркировка и осветлението около района на
училищата. Поискана е информация от кметовете относно какви мерки са предприети
относно стартирането на новата учебна година. Насрочена е среща с директорите на
училищата, на която ще им бъдат предоставени контактни данни на младшите полицейски
инспектори, които обслужват техния район. Ще бъдат извършвани ежедневни проверки в
питейните заведения относно продажбата на алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни
лица. За 15 септември ще се включи целия наличен състав на сектор „Пътна полиция“, като
при всяко училище ще има пътен полицай за откриването на учебната година.
Данните за периода от 1 януари 2017 г. до 31 август 2017 г. за територията на област
Кюстендил са следните: 276 ПТП, 66 тежки ПТП, 8 убити в ПТП, 79 ранени в ПТП.
Равносметката е със 17 по-малко от миналата година и с 9 ранени повече.
За периода 1 януари 2017 г. до 31 август 2017 г. са съставени 40 151 електронни
фиша. Като недостатък за по-добрата оперативна дейност се отчита наличието само на един
уред за проверка на употребата на наркотични вещества за територията на област
Кюстендил.
ТРЕТА ТОЧКА:
Г-н Виктор Янев – Областен упрвител и Председател на Областната комисия даде
думата на инж. Боян Илиев – ЗА Директор на ОПУ – Кюстендил съгл. Заповед
№1746/18.08.2017 г. да докладва за оперативната обстановка по отношение на общо
ръководство на РПМ в изпълнение на държавната политика по проектиране, изграждане,
ремонт и поддръжка на територията на област Кюстендил, което включва: състояние на
автомагистралите, въведените ограничения, състояние на републиканската пътна мрежа на
територията на област Кюстендил и възникнали инциденти по отношение на състоянието на
пътнажа инфраструктура.
инж. Боян Илиев – ЗА Директор на ОПУ – Кюстендил съгл. Заповед №1746/18.08.2017
г. представи доклад със следните оперативни данни: ОПУ организира и контролира
поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при
аварийни ситуации) на територята на област Кюстендил. ОПУ – Кюстендил организира и
контролира поддържането на АМ „Струма“ ЛОТ 1 и ЛОТ 2 и на територията на област Перник
и Благоевград.
Степента на зимното поддържане на пътя се определя в зависимост от неговото
стопанско и транспортно значение за страната. В Република България са приети три степени:
-

първа степен – пътища с голямо стопанско значение и с повишени изисквания

по отношение на тяхната проходимост през зимата и срока на нейното постигане. Това са:
автомагистрали, международни пътища и вътрешни пътища с висока интензивност на

движение, пътища с важно стопанско значение, които обслужват гъсто населени райони,
големи промишлени енергийни и туристически комплекси, минни басейни и др.;
-

втора степен – пътища с по-малко стопанско значение, които обслужват отделни

райони, малки промишлени и туристически комплекси, селскостопански центрове и др.;
-

трета степен – останалите републикански пътища, които имат предимно местно

значение и обслужват малки райони или отделни малки населени места.
Нивото на зимно поддържане определя експлоатационното състояние на даден
път, което трябва да бъде осигурено през зимата, както и времето за неговото постигане. То
се определя предварително от пътната администрация.
Ограниченията свързани с ремонтните дейности и възникнали ПТП – въвеждат се с
ограничения, свързани с извършване на дейности по текущо поддържане и ремонтни работи
с конкретни заповеди във връзка с Наредба №3 за кратковременни и съответно дългосрочни
работи, което своевременно се обявява в сайтовете на АПИ и в електронната система ЛИМА,
достъпна за пътуващите.
Към момента временно са въведени следните ограничения (ВОД) за движение на МПС:


На път III-107 в участък от км 31+350 км до км 31+450 в района след Рилски манастир

движението на МПС се извършва в една лента, поради пропадане на част от дясната лента
и банкета. В участъка скоростта на движение е ограничена до 30 км/час и е сигнализиран с
необходимите пътни знаци;


На път III-623 „Бобов дол – Жедна“ при км 14+900 (активирало се свлачище),
движението се извършва само в едната лента за движение. Сигнализирано с пътни
знаци.



На път III-6222 „Смоличано – Пелатиково“ от км 10+000ъ до км 14+000 е ограничено
движението на товарни автомобили, поради пропадане на част от пътното тяло при
км 10+650, км 11+720, км 13+ 360. Сигнализирано с пътни знаци.

На територията на ОПУ – Кюстендил има регистрирани участъци с концентрация на
пътно–транспортни произшествия (КПТП), които са сигнализирани с необходими пътни
знаци, ежегодно се обследват и се прилагат съответните организиционни и технически
мероприятия за подобряване на техническо-експлоатационно състояние на пътя с цел
подобряване безопасността на движението. Инциденти на пътя няма.
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 отнсно 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 първа точка от дневния ред на Съвета с 18 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0
гласа

„Въздържал“

Комисията

РЕШИ:

Приема

така

предложения

Правилник

за

организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата (ОКБДвП).

ВИКТОР ЯНЕВ
Областен управител
и Председател на ОКБДвП – Кюстендил

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

