До Изпълнителния Директор на
Национална Агенция
“Пътна инфраструктура”
ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 24 ЗДОИ
от СНЦОП
“Български Автомобилен Съюз”,
ЕИК:175600704, със седалище в гр.
София и адрес за кореспонденция:
1797 София, жк Изток, ул. 165, ет. 6,
офис 613 , www.bau.bg

Уважаеми господин Директор,

По повод дейността ни, до Българския Автомобилен Съюз достигнаха множество
сигнали, а и лично успяхме да се уверим, относно неуредици в регулирането на движението
по пътищата на републиканската пътна мрежа.
Примери за това са ограничения на скоростта на автомобили със знак В26 "Забранено е
движение със скорост, по-висока от означената" поради ремонти, неравности по пътя или
други временно належащи случаи, за които са придружени със съответните предупредителни
пътни знаци.
Поставени веднъж, тези знаци в повечето случаи са забравени от службите ангажирани с
тяхното премахване и са станали места за лов на шофьори превишаващи скоростта в
определения участък в който действа В26 "Забранено е движение със скорост, по-висока от
означената".
Това ни дава повод да се обърнем лично към Вас, в качеството Ви на оправомощено
лице по смисъла на чл. 19 от Закона за пътищата, управляващо пътищата и в частност
регулирането на движението по тях, включени в националната пътна мрежа, с настоящото
заявление с което искаме достъп до обществена информация по следните въпроси:
1. Съществува ли систематизирано и цялостно описание на пътните знаци, регулиращи
движението по пътищата, пътищата, стопанисвани от НАПИ в смисъл :
- къде се намира всеки пътен знак /точна локация, местоположение, вид/ ?
- причина пътния знак да се намира на това място /заповед, нареждане/ ?
- кога е поставен /година, дата/ ?
Ако съществува подобно описание ,молим копие от него да ни бъде предоставено.

2. Съществува ли систематизирано и цялостно описание на пътните знаци, поставени
временно по определени поводи, регулиращи движението по пътищата, управлявани
от НАПИ и какъв е техния период на действие във времето;
- къде се намира всеки пътен знак /точна локация, местоположение, вид/ ?
- причина пътния знак да се намира на това място /заповед, нареждане/ ?
- кога е поставен /година, дата/ и за какъв срок от време ?
Ако съществува подобно описание ,молим копие от него да ни бъде предоставено.
3. Има ли отделна служба упълномощена със контрола по поставянето и премахването
на временните знаци регулиращи движението по пътищата, управлявани от НАПИ.
Смятаме, че подобна информация би улеснила не само нашата дейност, но и че
нейното споделяне с Българския Автомобилен Съюз би било полезно и при решаването на
проблемите, свързани с управлението на трафика по пътищата от републиканската пътна
мрежа , за които сигнализират нашите членове, с което се надяваме да подобрим обратната
връзка на Агенцията с гражданите.
Предпочитаме желаната информация да ни бъде представена на оптичен носител или
в друг подходящ вид за компютърна обработка.

София
04.03.2009 г.

С уважение:

Председател на УС

