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ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – 

ШУМЕН  
заседание на 26.02.2018 г. 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 1. Доклад от представителите на общините за състоянието на пътната маркировка 
(хоризонтална и вертикална) и пешеходните пътеки в населените места на територията на 
област Шумен и предложения за конкретните мерки в изпълнение на изискванията на 
Наредбите за пътната маркировка, пътните знаци и изкуствените неравности.  
 (докладват представителите на общините).  
2. Анализ на резултатите от извършената проверка на републиканската пътна мрежа в 
урбанизираните и извън урбанизираните територии на област Шумен и конкретните мерки за 
привеждането й съгласно изискванията на осъвременената нормативна база. (докладват 
представителя на сектор ,,Пътна полиция“ при ОД  МВР –  гр.  Шумен и представителя на 
Областно пътно управление - Шумен). 
3. Други. 
 
Решение № 1 
      Комисията препоръчва на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата 
да се ръководят в работата си от изискванията заложените в Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за 
сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация 
на пътищата с пътни знаци и Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 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 и привеждане на 
пешеходните пътеки в безопасен вид, с цел опазване живота и здравето на хората.  
      Съгласно БДС-16102 ,,Светофари, пътни знаци и маркировка“ комисията предлага: 
      1. Пътната маркировка да се изпълнява със строителни материали, които имат коефициент 
на сцепление, близък до коефициента на сцепление на пътната настилка.             
      2. Светлотехническите показатели на пътната маркировка не трябва да са по-ниски от 
изискваните с БДС 16102 "Светофари, пътни знаци и маркировка”. 
    3. За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на 
денонощието да се използват стъклени перли. Стъклените перли могат да бъдат предварително 
примесени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след 
нанасяне на боята. 
      4. Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на 
маркировъчния материал и стъклените перли трябва да се извършват с помощта на 
маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на 
стъклените перли.  
      5. Гаранцията на маркировка е в зависимост от зоните с натовареност на движението и 
трябва да бъде: 
 - за зона с леко движение – 18 месеца 
 - за зона с тежко движение – 12 месеца  
-  за зона с много тежко движение – 6 месеца  
      6. Материалите използвани при хоризонталната маркировка да се придружават от 
сертификати за качество, удостоверяващи съответствие с изискванията на нормативните 
документи на  ЕС.  
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      7. Сертификатите и протоколите от контрола или протоколите от изпитване трябва да бъдат 
издадени от лицензираните органи за контрол или лаборатории за изпитване, доказващи 
съответствието на предвидените материали, използвани за хоризонтална пътна маркировка 
(акрилна боя, смес от стъклени перли и добавки за повишаване на сцеплението). 
 
Срок: постоянен 
Отговорници: Кметове, Зам. кметове на общини, Председатели на общински комисии по 
БДП.  

 
 
 
Решение № 2 
      1. Комисията препоръчва на общинските комисии по безопасност на движението по 
пътищата да се ръководят в работата си от заложените мерки в ,, Анализа на резултатите от 
извършена проверка на Републиканската пътна мрежа в урбанизираните и извън 
урбанизираните територии на област Шумен“ изготвен от представителите на сектор ,,Пътна 
полиция“ при ОД на МВР и ОПУ – Шумен по отношение безопасността, опазването на живота и 
здравето на пешеходците с цел намаляване на ПТП на територията на областта. 

 2. Според чл. 48, т. 1 от правилника за прилагане на Закона за пътищата, организирането на 
дейностите по поддържане на Републиканска пътна мрежа извън границите на урбанизираната 
територия и в границите на селата и селищните образувания, са задължение на Агенция „пътна 
инфраструктура“ /АПИ/.  

 3. На основание Закона за пътищата /ЗП/ и по конкретно чл. 30 ал. 3, ал. 4, ал. 5 и    ал. 6, 
Областна комисия по БДП препоръчва на  ОПУ - Шумен и общините да осъществяват 
съвместно по взаимно договаряне дейностите по изграждане, поддържане и ремонт на 
Републиканската пътна мрежа в границите на урбанизираната територия при условията и по 
реда, определен в правилника за прилагане на закона.  

В тази връзка изграждането, ремонт и поддържането на пешеходните пътеки, пешеходните 
подлези, подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, осветлението и 
крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните 
територии да се организира от съответната община. 

Общините също така отговарят за пътните знаци по банкети и тротоари в границите на 
населените места.  

 4. Областната комисия по БДП препоръчва на ОПУ - Шумен да извърши опресняване на 
пътната маркировка и пешеходните пътеки при подходящи метеорологични условия.  
 
 
Срок: постоянен 
Отговорници: Кметове, Зам. кметове на общини, Председатели на общински комисии по 
БДП и Директор на ОПУ – Шумен.   

           
 
 
 


