
 ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА 

ПРИВЕЖДАНЕ НА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ  

 

Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на нашата страна, предизвикани от 

движение на моторни превозни средства с превишена скорост, стотици граждани губят живота 

си, хиляди получават тежки наранявания и боледуват продължително, значителен е броят и на 

пострадалите с увреждания за цял живот. 

Пътните инциденти в резултат на необосновано превишена скорост, са най-

безсмислената причина за смъртността сред хората. Катастрофите оставят трайна следа в 

живота на пострадалите. Мъката и страданията на семействата и близките на жертвите са 

неописуеми. Обслужването на пострадалите от пътнотранспортни произшествия натоварва 

емоционално и финансово техните семейства, а също и здравната система и всички 

ангажирани институции.  

 В този смисъл, планирането и осъществяването на мероприятия от страна на общините и 

ангажираните компетентни институции, с цел привеждане на пътната маркировка и 

съоръженията за намаляване на скоростта на движение в съответствие с нормативните 

изисквания, е от съществена важност за намаляване на пътните инциденти и оптималното 

регулиране на пътното движение.     

 Предвид наближаващия зимен сезон и с оглед изпълнение на целите, заложени в 

Националната и Областната стратегии за подобряване безопасността за движение по 

пътищата, Областният управител на област Добрич отправя апел към кметовете на 

общините от областта да предприемат в срок до 30.11.2015 г., целенасочени действия за: 

 

- осветяване на местата с разположени изкуствени неравности за намаляване на 

скоростта на територията на Вашата община в съответствие с изискванията, 

посочени в 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; 

 

- маркиране на изкуствените неравности за намаляване на скоростта в съответствие с 

изискванията, заложени в 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; 

 

- освежаване маркировката на всички пешеходни пътеки, разположени на 

територията на общината Ви и очертаването им в съответствие с Наредба № 2 от 17 

януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 

 
- обезопасяването на пешеходните пътеки в съответствие с Наредба № 18 от 23 юли 

2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

 
- осветяване на местата с разположени пешеходни пътеки, след съгласуване със 

съответната администрация, управляваща пътя и със службите за контрол по 

спазване правилата за движение.  

 
Почитайки паметта на жертвите при пътнотранспортни произшествия, Областният 

управител на област Добрич разчита на своевременни, адекватни и отговорни действия и 

мерки от страна на общините и компетентните институции, за предотвратяване на 

пътнотранспортни произшествия с оглед запазване живота и здравето на гражданите - 

участници в движението по пътищата.  


