ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2015 г.
от
проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата
30.11.2015 г. – Зала 1
Заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
започна в 10.00 часа при наличие на кворум - 16 от 25 членове на комисията или техни
заместници. Отсъстваха представители на Общините Борово, Бяла и Иваново,
Регионалния инспекторат по образованието, Клуб „Отворено общество” – Русе,
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Гражданско движение „Бъдеще за Русе”, ДП
„НКЖИ”, Железопътна секция Горна Оряховица, район ПЖПС – Русе и Сдружение
„Вело – Русе”.
Г-н Явор Янчев – заместник областен управител и Председател на
Комисията при наличие на необходимия кворум откри заседанието.
Г-н Янчев изчете предварително изпратения на присъстващите дневен ред:
1. Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за 2015г.;
2. Разглеждане на предложения за включване на дейности в План за действие за
2016-2017г. и приемане на План за действие за 2016-2017г.;
3. Приемане на индикативна годишна програма за дейността на Комисията за 2016
г.;
4. Сформиране на междуведомствена работна група за актуализация на Областната
стратегия за безопасност на движението по пътищата 2012-2020 г.;
5. Текущи въпроси
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По т. 1 „Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за 2015г.” г-н Янчев
информира, че по електронна поща на 24.11.2015 г. заедно с другите материали по
точките от дневния ред на заседанието е бил изпратен и Обобщен отчет за изпълнение
на Плана за действие за 2015 г. съгласно Областната стратегия за подобряване
безопасността на движение по пътищата в Област Русе 2012 – 2020 г. В тази връзка, той
даде думата на членовете на Комисията за коментари по него.
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Думата взе г-н Пламен Митев, представител на Фондация „Безопасни улици
от Валя”. Той постави въпрос по отношение на резултатите от дейността на
сформираната работна група за проучване възможността за премахване на крайпътните
дървета като предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Г-н Митев подчерта, че
работната група в периода април – май подробно е описала опасните дървета и храсти в
сервитута на пътища I клас, които да бъдат премахнати. Към момента няма резултат,
освен получено писмо от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) за конкретизиране
на изготвения списък. Той постави въпрос по отношение на възможността за
санкциониране на институциите, когато има неизпълнение на задължения и
ангажименти. Той добави, че описаните дървета и храсти пречат на видимостта на
шофьорите.
Г-н Янчев поясни, че сформираната работна група е изпълнила поставените
задачи и като резултат е изпратила искането до АПИ, който е конкретният изпълнител
на предписаните от работната група мерки. От своя страна Агенцията поради липса на
необходимите средства са поискали преформулиране на изпратения опис с опасни
дървета и храсти.
Д-р Руденко Йорданов, директор на секретариата на ОС на БЧК – Русе взе
думата, като подчерта, че в полученият отговор от АПИ се дава разрешение на
Областно пътно управление – Русе да премахне сухи клони и дървета, което е част от
техните задължения. Той предложи да се настоява и да се посочат повече основания и
аргументи за премахването на дървета в най-рисковите участъци.
Г-н Янчев обясни, че Областна администрация – Русе не се е отказала от тази
инициатива и е изпратила ново искане до АПИ с акцент върху път I-5 Русе - Велико
Тръново.
След проведените дискусии Председателят на Комисията предложи за гласуване
следното
РЕШЕНИЕ:
„Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема
Отчета на Плана за 2015г. към Областната стратегия за подобряване на
безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-2020г.”
Решението беше прието единодушно.
Г-н Янчев допълни, че Отчета на Плана за 2015 г. ще бъде публикуван в 3
дневен срок на сайта на Областна администрация – Русе, каквато е и практиката до
сега.
По т. 2 от дневния ред „Разглеждане на предложения за включване на
дейности в План за действие за 2016-2017г. и приемане на План за действие за
2016-2017г.”, Председателят на Комисията даде думата на Секретаря г-жа Елица
Петкова.
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Г-жа Петкова представи накратко Проект за План за действие за 2016-2017г.
(Приложение 1), след което г-н Янчев даде думата на членовете на Комисията за
коментари.
Думата отново вземе д-р Йорданов, който обърна внимание, че има дейности от
досега действащата Областна стратегия като Приоритет 2, Цел 2 Подобряване на
сътрудничеството между властите, свързаните сектори и НПО за повишаване на
безопасността, т. 3 Изграждане на център за обучение на регионалните структури на
съставните части на Единната спасителна система, доброволните формирования и др.
неправителствени организации, имащи отношение по прилагане на Механизма за
гражданска защита на Европейския съюз, за които той многократно е настоявал да
бъдат предприети действия за изпълнение. Д-р Йорданов предложи да се изготви планграфик и да се включи като част от Плана за действие за 2016-2014 г. обучение на
регионалната структура на Единната спасителна система, доброволните формирования
и др. неправителствени организации.
Г-н Янчев прие така направеното предложение и от своя страна предложи да се
проведе работна среща с отговорните институции, на която да се провери
възможността за изграждане на център за обучение.
Секретарят на Комисията, предложи като т. 23 от План за действие за 20162017г. да се включи обучение на регионалната структура на Единната спасителна
система, доброволните формирования и др. неправителствени организации, като
точната формулировка на дейността, заедно с посочени срокове и отговорници да бъде
предоставена от д-р Йорданов и съгласувана неприсъствено от членовете на Комисията.
Д-р Йорданов прие така направеното предложение.
Г-н Митев взе отношение относно превантивния контрол в участъци, където
има информация, че се провеждат т.н. гонки. Той предложи в тези участъци да се
вземат мерки за допълнителен контрол на скоростта чрез видео камери и др. методи.
Председателят на Комисията даде думата на представителя на ОД на МВР –
Русе г-н Румен Кръстев началник сектор Пътна Полиция.
Г-н Кръстев информира, че точките за контрол в ОД на МВР – Русе са над 100,
които са достатъчно на брой и като местоположение. Проблемът е недостатъчния брой
служители и технически средства. Ежедневно се планират мероприятия за контрол на
скоростта. Голяма част от дейността на Пътна полиция е ангажирана с обработване на
ПТП. Получават се и се обработва сигнали от граждани, но голяма чат от тях са без
конкретика. Проблем при реакцията на сигнали от граждани е и отказа на подалите
сигнала да се ангажират като свидетели и очевидци. Той предложи, ако има конкретна
информация за място, на което се извършват периодично нарушения, които могат да се
установят с мобилно техническо средство, може да се депозира писмено заявление в
ОД на МВР – Русе.
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По отношение на дейностите в проекта на Плана за 2016-2017 г. г-н Кръстев
предложи в т. 11 „Поставяне по бул. „Христо Ботев” на преградни пана на
нерегламентираните места за преминаване на граждани и изграждане на пасарелка”
да се включи и бул. „България”, тъй като има информация, че се предвижда
изграждането на пасарелка и там, както и да се поставят преградни пана, които да
възпрепятстват преминаването на пешеходци. Все още има участъци по бул. „Хр.
Ботев” без преградни пана, а има натоварено движение в пиковите часове.
Г-жа Искра Антонова, началник на отдел „Транспорт” в Община Русе взе
отношение, като потвърди, че в Инвестиционната програма на Община Русе е
включено изграждането на пасарелка на бул. „България” между к-с Чародейка север и
кв. Родина, но в района на бул. „Хр. Ботев” не се предвижда изграждането на такава. Тя
прие предложението да се изградят допълнителни преградни пана в района на
кръстовището на бул. „Хр. Ботев” и бул. „Васил Левески”, където има
нерегламентирано пресичане на граждани. Като обобщение, тя предложи в т. 11 бул.
„Хр. Ботев” да бъде заменен с бул. „България”.
Така предложените корекции на т. 11 са 2:
I. т. 11 „Поставяне по бул. „Христо Ботев” и бул. „България” на преградни пана на
нерегламентираните места за преминаване на граждани и изграждане на пасарелка”
II. т. 11 „Поставяне по бул. „България” на преградни пана на нерегламентираните
места за преминаване на граждани и изграждане на пасарелка”
Г-н Кръстев поясни, че предложението за изграждане на пасарелка по бул. „Хр.
Ботев” е направено тъй като в участъка от бул. „Цар Освободител” до бул. „В. Левски”
няма пешеходно пресичане.
Д-р Йорданов предложи работната група за актуализация на Областната
стратегия да представи информация за нейното изпълнение по време на Десетдневката
за безопасност на движението през м.април 2016г., тъй като м. юни както е заложено в
Индикативната годишна програма за дейността на Комисията е твърде късно.
Председателят на Комисията подложи на гласуване двата варианта за корекция
на т.11, като при гласуване с един против, един въздържал се и 13 За беше приет
следният текст т. 11 „Поставяне по бул. „Христо Ботев” и бул. „България” на
преградни пана на нерегламентираните места за преминаване на граждани и
изграждане на пасарелка”.
След приетата корекция, г-н Янчев предложи за гласуване следното
РЕШЕНИЕ:
„Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема
План за действие за 2016-2017 г. в изпълнение на Областната стратегия за
4

подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-2020
г.”
Решението беше прието единодушно.
Планът за действие за 2016-2017г. ще бъде публикуван в 3 дневен срок на сайта
на Областна администрация – Русе.
По т.3 от дневния ред „Приемане на индикативна годишна програма за
дейността на Комисията за 2016 г.” Председателят на Комисията отново даде думата
на г-жа Петкова.
Преди да представи Индикативната програма, г-жа Петкова уточни, че датите
на заседанията на Комисията, както и точките включени в индикативните дневни
редове могат да се променят и не съществува пречка, ако работната група за
актуализация на Областната стратегия за подобряване на безопасността по пътищата
приключи с работата си, приемането на актуализирания вариант да се извърши по-рано
от предвиденото, дори и неприсъствено.
След внесеното уточнение г-жа Петкова представи датите на заседанията на
Комисията през 2016 г. и темите, които ще бъдат разгледани. (Приложение 2)
Предложения и коментари по Програмата не постъпиха и г-н Янчев предложи
на гласуване следното
РЕШЕНИЕ:
„Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема
представената Индикативна годишна работна програма за 2016 г.”
Решението беше прието единодушно.
Във връзка с проведената дискусия и постъпилото предложение от д-р Руденко
Йорданов, директор на секретариата на ОС на БЧК – Русе за актуализация на
Областната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2012-2020 г. с писмо
изх. № 37-00-8/02.11.2015г. от Български червен кръст – Русе, Център за спешна
медицинска помощ – Русе, Областна дирекция на МВР, Пожарна безопасност и защита
на населението – Русе и Фондация „Безопасни улици от Валя” е поискано в срок до
20.11.2015 г. да излъчат представители за включване в състава на междуведомствена
работна група за актуализация на стратегията.
Преди да се пристъпи към гласуване на състава на работната група г-н Янчев
обърна внимание, че в случай на необходимост от замяна на някой от поименните
членове на работната група, това следва да стане в спешен порядък преди да бъда
издадена Заповедта на Областния управител.
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Той използва възможността да напомни на членовете на Областната комисия по
безопасност на движението, че при промяна на представителя на институцията, която
представляват следва да се информира Областна администрация – Русе с оглед
актуализация на Заповедта за състава на Комисията.
Д-р Йорданов, предложи в състава на работната група да бъде включен
представител на Регионална здравна инспекция – Русе. Г-жа Доротея Великова
мл.експерт в РЗИ - Русе изрази съгласие и готовност да се включи.
С оглед на гореизложеното по т. 4 от дневения ред, Председателят на Комисията
предложи членовете на Комисията да приемат следните предложения за
РЕШЕНИЯ:
1. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата предлага
на Областния управител на Област Русе да бъде сформирана междуведомствена
работна група за актуализация на Областната стратегия за безопасност на
движението по пътищата 2012-2020 г. в състав:
Председател: Явор Янчев – заместник областен управител на област Русе и
Председател на Областната комисия
Технически секретар: Елица Петкова – гл. експерт в Областна администрация
– Русе и секретар на Комисията:
Членове:
Румен Кръстев – началник сектор Пътна полиция, Областна дирекция на МВР
– Русе;
д-р Руденко Йорданов, директор на секретариата на ОС на БЧК – Русе;
Величко Великов – началник автокомплекс, Център за спешна медицинска
помощ – Русе;
Ивелин Димитров – ст. инспектор, Областно управление Пожарна
безопасност и защита на населението – Русе;
Пламен Митев – представител на Фондация „Безопасни улици от Валя”;
Доротея Великова – мл.експерт в Регионална здравна инспекция – Русе.
2. Междуведомствената работна група по т.1 да изготви и предложи
актуализиран вариант на Областната стратегия за безопасност на движението по
пътищата 2012-2020 г.
Срок: март 2016 г.
Отговорник: Секретарят на Комисията
3. Секретарят на Комисията да запознае всички членове с изготвения проект
за актуализация на Областната стратегия за безопасност на движението по
пътищата 2012-2020 г.
Срок: април 2016 г.
Отговорник: Секретарят на Комисията
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4. Членовете на Областната Комисия по безопасност на движението по
пътищата да съгласуват проект за актуализация на Областната стратегия за
безопасност на движението по пътищата 2012-2020 г.
Срок: май 2016 г.
Отговорник: Секретарят на Комисията
Решенията бяха приети единодушно.
В т. 5 Текущи въпроси Председателят на Комисията даде думата на
членовете за въпроси, коментари и предложения.
Г-н Бисер Йончев зам.-кмет на Община Две могили, постави въпрос свързан
с лошото състояние на Републикански път I-3, минаващ през с. Батишница.
Инж. Васил Гоцев, гл. експерт в Областно пътно управление – Русе поясни,
че според средствата, с които разполага АПИ се извършва ремонт приоритетно на найзасегнатите места. Този участък също е включен, но е въпрос на финансиране.
Г-н Янчев предложи в такива случи да се настоява и да се търси отговор от
институциите.
Д-р Йорданов потърси съдействие за отправяне на искане за промяна на пътни
знаци по бул. „България”.
Г-н Янчев предложи искането да се адресира до Областния управител, който да
го препрати към съответния орган.
С това беше изчерпан дневния ред и Председателят на Комисията благодари
на присъстващите и закри заседанието.
ЯВОР ЯНЧЕВ /П/
Председател на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата
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