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ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
ГОРНА МАЛИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖИЛАНОВ,
Относно : Съдействие за оказване на контрол за безопасността на
пешеходци и водачи на МПС в Горна Малина

ПРОТОКОЛ № 2
от комисията по БДП
23.09.2020 год.
Днес, 23.09.2020 година се проведе редовно заседание на комисията по БДП, която
направи анализ и оценка на пътната обстановка в района на СУ “Христо Ботев“.
Членовете на комисията констатираха следното :
1. Входът от улицата на двора е обезопасен с презпазни ограждения.
2. Поставени са необходимите пътни знаци на улицата, по която учениците идват и
си отиват от училище.
3. На главната улица, водеща до училището са разрушени „полегналите полицаи“.
4. Липсва автобусна спирка със съответната пътна маркировка и знаци за тръгване
по направления с цел създаване на спокойна обстановка за бързо и безпрепятствено
качване на учениците в автобусите.

5. Липсва остров за безопасност.
6. Не работят светофарите на кръстовището до Караваната.
7. Видимостта на кръстовището при Пицария „ Долче Вита “ е ограничена от
паркиралите автомобили и се създава предпоставка за възникване на ПТП и тежки
инциденти

В резултат от направените констатации комисията по БДП предлага
следното :
На улицата , по която учениците идват и си отиват от училище :
А - Да се поставят „полегнали полицаи “.
Б - Пешеходните пътеки на главната улиза да се поставят на червен фон с цел
изостряне вниманието на шофьорите.
В- Във връзка с безопасността на пешеходци и водачи на МПС, да се постави
огледало за обратно виждане на кръстовището при Пицария „ Долче Вита “, където
видимостта е ограничена от паркиралите автомобили и се създава предпоставка за
възникване на ПТП и тежки инциденти. Моля за съдействието Ви да бъде монтиран знак „
Забранено паркирането “ пред заведението, като за целта бъде обособена зона за
паркиране.
Г- Моля периодично сутрин от 7.40ч. до 8.00 ч. да има представители на полицията
пред училището .
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