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ПРОТОКОЛ № 1
от проведено заседание на Комисия,
назначена със Заповед № 1955/03.12.2018 г. на Кмета на Община Перник
Днес, 08.01.2019 г. Комисия, назначена със Заповед № 1955/03.12.2018 г. на Кмета на
Община Перник, в състав:
Председател:
Йордан Павлов, заместник-кмет по здравеопазване, социални дейности и сигурност,
Община Перник
Членове:
1. Марианна Асенова, н-к отдел "Здравеопазване, жилищна политика, спорт и
социални дейности", Община Перник;
2. Красимир Трайков, н-к отдел "Общински Инспекторат", Община Перник;
3. Николай Петров, гл. експерт, отдел "Управление при ОМП и сигурност", Община
Перник;
4. Калина Левтерова, ст. юрисконсулт, отдел "Правно обслужване", Община Перник;
5. Лилия Пънтова, гл. експерт Дирекция "Строителство, инфраструтура и екология",
Община Перник;
6. Марио Алексов, гл. инспектор по организация на транспорта, отдел "Общинска
собственост, и контрол, търговия, транспорт и земеделие”, Община Перник
проведе заседание и разгледа постъпили становища, предложения и/или възражения на
граждани и заинтересовани институции и лица във връзка с изготвен Проект на Наредба
№ 7 за управление на общински пътища на територията на Община Перник.
Комисията заседава в пълен състав с изключение на Лилия Пънтова, която отсъства
поради годишен платен отпуск и може да взима решения.
В указания срок от 04.12.2018 г. до 04.01.2019 г. са постъпили становища и предложения,
от следните институции:
- Областна дирекция на МВР /ОД на МВР/ - Перник с Вх. № 18/СЛУ-8475-1 от
27.12.2018 г.;
- Областно пътно управление – Перник с Вх. № 18/СЛУ-8475-2 от 03.01.2019 г.
- Регионална дирекция "ПБЗН" /РД на ПБЗН/ - Перник с Вх. № 18/СЛУ-8475-3 от
03.01.2019г.
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В становищата на ОД на МВР–Перник и РД "ПБЗН" – Перник няма възражения и
предложения по изготвения и публикуван на 03.12.2018 г. на страницата на Община
Перник в раздел "Новини" проект на Наредба № 7 за управлението на общинските
пътища на територията на Община Перник.
В становището на Областно пътно управление–Перник са изразени следните
възражения:
- По текста на чл. 29, ал. 2, т. 1 и т. 2: изразява се несъгласие съгласуването с
Областно пътно управление на проектите на общинските и частни пътища, които
не са свързани с републиканските пътища
-

Чл. 29, ал. 2, т. 2а – възражение относно точното изписване наименованието на
Агенция "Пътна инфраструктура"

-

Чл. 37, ал. 2, т. 1, т. 13 и ал. 3 считат че не следва да се включва Областно пътно
управление в разпоредбата

Предвид постъпилите становища към проекта на Наредба № 7 за управлението на
общинските пътища на територията на Община Перник, Комисията счита възраженията
на Областно пътно управление за основателни и единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Текста на Чл. 29, ал. 2 се изменя и придобива следния вид:
(2) Съгласуването на проектите се извършва по реда на Закона за пътищата (ЗП),
Правилника за прилагането на ЗП и Закона за устройство на територията (ЗУТ).
2. Чл. 37, ал. 2, т. 1 се изменя и придобива следния вид:
1. необходимите данни за Дружествата изпълнители, сключили договор с Общината за
осъществяване на зимното поддържане на пътищата;
3. Чл. 37, ал. 2, т. 13 се изменя и придобива следния вид:
13. оперативен план за действие при утежнени зимни условия, който се разработва се
от Общината съвместно с Дружествата изпълнители, на които с договор е възложено
зимното поддържане, с органите на Сектор „Пътна полиция“ и на „Районна служба
пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБН) при ОД на МВР и се
утвърждава от кмета на общината.
4. Чл. 37, ал. 3 се изменя и придобива следния вид:
(3) Оперативните планове за зимно поддържане се разработват от дружествотоизпълнител за всеки отделен район от IV-то класната пътна мрежа (местни пътища)
въз основа на общия план за зимно поддържане на територията на Община Перник и
се утвърждава от кмета на общината.
5. Да бъде изпратено писмено становище от Кмета на Община Перник до Областно пътно
управление-Перник относно направените възражения по изготвения проект на Наредба
№ 7 за управлението на общинските пътища на територията на Община Перник.
6. Да бъде изготвена Справка с постъпилите предложения, становища и/или възражения
от граждани и заинтересовани институции във връзка с проекта на Наредба № 7 за
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управлението на общинските пътища на територията на Община Перник, която да бъде
качена на интернет страницата на общината в раздел "Новини".
Протоколът е изготвен в два еднообразни екземпляра и подписан от присъстващите
членове на Комисията.

Председател на Комисията:

/п./
Йордан Павлов
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