ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на Област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 3 от 25.10.2012 г.
от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
Днес, 25.10.2012 г. от 10.00 ч., в Зала № 1 на Областна администрация Русе се проведе
горепосоченото заседание. Присъстваха 16 от 22 члена, поканени на заседанието на комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Отсъстваха представители на Областен отдел „Контролна дейност” – ДАИ Русе, МБАЛ
Русе, Клуб „Отворено общество” Русе, РУ „Ангел Кънчев” и СРС на КТ „Подкрепа”.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител и заместник-председател на
Комисията откри заседанието. Преди да премине към обсъждането на дневния ред, той обърна
внимание на всички присъстващи, особено на докладчиците, да внасят своите доклади в
определения в поканите им срок, за да могат да се обобщят от секретаря на Комисията. В този
контекст отбеляза отсъствието на гореспоменатите представители, като подчерта за
наложително присъствието им в следващи заседания.
Г-н Маринов предложи и единодушно бе приет следния дневен ред:
1. Доклади за изпълнение на Плана за действие за периода 2012-2013г. за изпълнение
на Областна стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област
Русе 2012-2020г.
Докладват: Представители на общините в област Русе,Регионален инспекторат на
образованието,Областна дирекция на МВР, Областно пътно управление
2. Други.
Докладват: Членовете на комисията
Предложението за дневен ред се гласува единодушно и се прие от присъстващите.
По първа точка г-н Маринов даде думата на докладчиците.
Първи доклади представиха г-жа Илияна Георгиева – представител на община
Борово, инж. Любомир Спирдонов – зам.-кмет на община Бяла, г-н Севгин Белберов –
представител на община Ветово, г-н Стефчо Вълчев – представител на община Иваново,
г-н Димитър Димитров – зам.-кмет на община Две могили. След доклада на г-жа Искра
Антонова – представител на община Русе думата взе г-н Пламен Митев – съпредседател на
Гражданско движение „Бъдеще за Русе”.
Г-н Митев изказа мнение, че е необходимо да се наблегне на периодичното освежаване
на пешеходните пътеки, да се поставят т. нар. „легнали полицаи” за ограничаване на скоростта,
но с гърбица с метална облицовка, като най-рискови участъци са бул. „Скобелев” и „Цар
Освободител”. Допълни още, че с оглед доброто протичане на заседанието, е препоръчително,
докладите които се представят, да бъдат изпратени на всички участници предварително, с цел
обстойното запознаване с тях.
Думата взе гл. инсп. Румен Кръстев – началник сектор ПП в Областна дирекция на
МВР Русе. Той поясни за влязла в сила Наредба, според която, в рамките на една година от
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влизането й в сила е необходимо да бъдат приведени необходимите изисквания за „легналите
полицаи”. За пример даде рехабилитацията на пешеходните пътеки и изкуствени неравности по
ул. „Плиска”. Допълни още, че на кръстовището на бул. „Цар Освободител” е препоръчително
да се направи цялостна реорганизация на пешеходните пътеки, също така, където има
пешеходни пътеки и легнали полицай, да има обозначения за тях.
Г-н Веско Маринов попита г-жа Антонова дали съществуват места в община Русе,
където е планувана и все още не е положена хоризонтална маркировка и дали е възможно да се
поставят на повече места светещи знаци.
Г-жа Антонова отговори, че няма такива места и добави, че всички задачи от
последното заседание на Общинската комисия по безопасност на движението са изпълнени.
Светещи пътни знаци са поставени около всички училища и детски заведения на стойност 43
хил.лв. На следващото заседание, предвидено да се проведе на 29.10.2012 г., ще бъде поставен
въпросът за уточняване пешеходните пресичания по бул. „Цар Освободител”.
Г-н Маринов даде думата на г-жа Пенка Попова – началник отдел АКРР в Областна
администрация Русе, която представи на участниците двете предложения от заседание на
Областния съвет за хора с увреждания:
- въвеждане на слухова сигнализация в автобусите, която да съобщава спирките;
- въвеждане на звукови информационни табла по спирките.
Г-жа Антонова информира, че в града са монтирани на две кръстовища звукови
устройства на светофарите, като в плана за следващата година е залегнато поставянето на
такива устройства на всички светофари. Оповестяването в автобусите е заложено в проекта за
цялостна реорганизация на транспорта в Община Русе, както и това, че на спирките ще има
информационни табла.
Инж. Митхат Мехмедов – главен експерт в ОПУ Русе се обърна към г-жа Антонова с
предложението пешеходните пътеки тип зебра на рискови места /с голям пешеходен поток/ да
се изграждат на червена основа, което допълнително маркира мястото за пресичане и насочва
вниманието на водача на МПС.
Г-жа Антонова отговори, че все още се търси подходящ материал за основа, тъй като
вече изпробвания червен се рони и не е устойчив.
Г-н Ивелин Димитров – ст. инспектор в ОУПБЗН Русе обърна внимание за засилване
контрола от община Русе относно поставянето на временни знаци, които отбиват движението,
само в началото, но не и в края на участъка, който е затворен.
Г-н Милков – представител на МБАЛ Русе изказа мнение, че в участъка на излизане
от града по посока Варна, маркировката с двойна непрекъсната линия е неправилна. Допълни,
че кръстовището на кв. „Дружба” и „Чародейка” е много опасно и натоварено и всеки ден там
има по няколко пътно-транспортни произшествия. Той посочи като опасно и кръговото до
МБАЛ, за което е удачно да се направи нова организация на светофарната уредба.
След изказаните мнения, г-н Пламен Георгиев – секретар на община Сливо поле и гн Александър Милчев – зам.-кмет на община Ценово представиха докладите си на
участниците.
В тази връзка, г-н Веско Маринов представи на вниманието на присъстващите, най-вече
на г-н Пламен Георгиев, получено в Областна администрация писмо от жителите на с.Ряхово,
община Сливо поле, относно организацията на уличното движение в центъра на селото – без
маркировки и указателни знаци, което е предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Г-н
Маринов призова г-н Георгиев за становище по проблема и съответните мерки и действия за
решаването му.
Г-н Георгиев декларира готовността на общинското ръководство да съдейства за
решаване на посочения проблем.
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Думата взе гл. инсп. Румен Кръстев, който се обърна към представителите на общините
за информация относно сключени договори с почистващи фирми. Представителите
информираха както следва:
- Община Борово – имат сключени договори, проверена е снегопочистващата техника;
- Община Бяла – имат сключени договори, с изключение на три населени места;
- Община Ветово – имат сключени договори и необходимите инертни материали,
необходими при зимното поддържане;
- Община Две могили – в момента са в процедура за сключване на договори с
арендатори за почистване на населените места, а за останалата част от пътната мрежа имат
сключени договори;
- Община Иваново – за уличната пътна мрежа имат сключени договори, за
четвъртокласен път са в процедура на сключване;
- Община Сливо поле – имат сключени договори;
- Община Ценово – имат сключени договори и необходимите инертни материали,
необходими при зимното поддържане.
След изнесената справка от общините, доклади представиха г-н Димитър Райнов –
началник на Регионален инспекторат по образованието на МОМН Русе, гл. инсп. Румен
Кръстев и инж. Митхат Мехмедов.
Г-н Милков попита гл. инсп. Кръстев дали се вземат мерки при нарушения на
велосипедисти и пешеходци, като участници в уличното движение.
Инсп. Кръстев отговори, че е имало случаи, в които се налагат санкции на велосипедисти
и на пешеходци. Добави, че са съжаление велосипедистите не преминават никакъв вид
обучение. Засега проверките са по-засилени към водачите на МПС, поради факта, че
статистиката сочи голям процент на ПТП, извършени по тяхна вина.
Г-н Маринов изказа мнение, че е добра идея да се сложат камери на светофарите, за да се
засили контрола върху МПС, велосипедистите и на пешеходците, като даде за пример добрата
практика в гр. Варна. След което се обърна към представителят на ОПУ Русе с въпроса кога ще
бъде поставена маркировката по републиканската пътна мрежа в област Русе.
Инж. Мехмедов отговори, че има изготвено допълнително задание за направа на
хоризонтална маркировка по републиканските пътища І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас в Област Русе,
което е изпратено за одобрение от Агенция „Пътна инфраструктура” София.
В този контекст инсп. Кръстев предложи да се направи запитване до Агенцията за побързо привеждане на средствата, защото това е проблем всяка година.
След проведената дискусия, г-н Маринов предложи на вниманието на членовете
следните решения, които след гласуване, бяха приети с мнозинство:
1. Областната комисия оценява като положителна работата през 2012 г. на
заинтересованите страни – ОД на МВР, РИО на МОМН, РЗИ, ОПУ, РИОСВ и общините
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе и Сливо поле и Ценово за изпълнения план
за действие по областната стратегия за подобряване безопасността за движение по
пътищата в област Русе (2012-2020 г.).
2. Да се онагледи таблично отчета на институциите по всяка една от точките в
плана за действие през 2012 г. и да се съгласува неприсъствено между членовете на
комисията.
Срок: 30.11.2012 г.
Отг.: Отговорни институции,
Областна администрация Русе
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3. Да се публикува на сайта на Областна администрация Русе съгласувания отчет
по плана за действие по областната стратегия за подобряване безопасността за
движение по пътищата в област Русе (2012-2020 г.)
Срок: 30.11.2012 г.
Отг.: Областна администрация
Русе.
4. Да се изготви и неприсъствено да се гласува план за действие през 2013 г., като се
изключат изпълнените дейности и допълнят нови, в следствие на нововъзникнали
обстоятелства, направени на днешното заседание предложения и постъпили нови по
време на съгласуването.
Срок: 20.12.2012 г.
Отг.: Отговорни институции,
Областна администрация Русе.
5. Предвид големия обществен интерес, Областната комисия по безопасност на
движението в област Русе да сезира МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура” за
необходимостта от:
 С оглед осигуряване на безопасни условия за движение по републиканските пътища
да се изпълнят недовършените дейностите по проект „Транзитни пътища ІV” ЛОТ № 8,
вкл. участъка съвпадащ с бул. „България” и предаването му за стопанисване и управление
на Община Русе;
 Осигуряване на средства за пътната маркировка в началото, а не в края на
календарната година с цел полагането и в най-благоприятни за това атмосферни условия
и постигане на по-голямо качество;
 Спешно реконструиране на четириклонното кръстовището на км. 12+200 по
първокласен път І-2 Русе-Разград в кръгово, предвид факта, че ЛОТ 8 не е приключил.
Срок: 20.12.2012 г.
Отг.: Областна администрация Русе.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Веско Маринов благодари на участниците и
закри заседанието.

ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител и заместник-председател на Комисията
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