ОДОБРИЛ:

/П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на Област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 1 от 23.07.2013 г.
от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
Днес, 23.07.2013 г. от 10.00 ч., в Зала № 1 на Областна администрация Русе се
проведе горепосоченото заседание. Присъстваха 14 от 22 члена, поканени на заседанието
на комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Отсъстваха представители на Общините - Борово, Бяла и Иваново, Дирекция
автомобилна инспекция - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, СРС на КТ
„Подкрепа” и Гражданско движение „Бъдеще за Русе”.
Г-жа Айлян Карамехмедова - заместник областен управител и председател на
Комисията при наличие на необходимия кворум откри заседанието.
Г-жа Карамехмедова изчете предварително изпратения на присъстващите дневен
ред:
1. Отчет на проведените мероприятията посветени на Втората международна
седмица за пътна безопасност 06-12.05.2013г.;
2. Разглеждане на предложения за включване на дейности в Плана за действие
за 2014-2015г. съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността
на движение по пътищата в Област Русе 2012 - 2020г.;
3. Представяне на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град
Русе”;
4. Други.
Предложението за дневен ред се гласува и се прие единодушно от присъстващите.

Г-жа Карамехмедова даде думата на секретаря на Комисията г-жа Елица Петкова
- главен експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие” по първа
точка от дневния ред да представи отчет за проведените мероприятията посветени на
Втората международна седмица за пътна безопасност 06-12.05.2013г. (Приложение 1)
Поради липса на мнения и коментари по първата точка се премина към втора
точка. Г-жа Петкова представи получените предложения от членовете на комисията за
включване на дейности в Проекта на Плана за действие, с уточнения че не са посочени
срокове и някой отговорници тъй като предложенията подлежат на обсъждане и
организация. (Приложение 2)
След представяне на предложенията се повдигнаха въпроси около предложенията на
РИО на МОН - Русе, относно промяна в т. 7 oт Плана относно организирането и
провеждането на общински и областни състезания, викторини, конкурси и др. изяви на
знанията и уменията на децата и учениците по БДП.
В тази връзка г-н Митхат Мехмедов от ОПУ - Русе, предложи от т. 7 да отпадне
ангажимента на ОПУ, тъй като те се занимават с пътната мрежа и нямат отношение към
организацията и провеждането на общинските и областните състезания и викторини.
След обсъждане на необходимостта от награден фонд за състезателните инициативи
и липсата на финансова обезпеченост, г-жа Росица Георгиева от РИО на МОН обясни, че
трябва съвместно да се обмислят начините и регламента за организиране и награждаване на
участниците. Г-н Свилен Иванов - зам. - кмет на община Русе уточни, че реда за

предоставяне на средства за награден фонд по такива инициативи, е чрез предвиждането им
в бюджета на общината, като за целта е необходимо официално писмено искане за тях.
Възникнаха въпроси и около предложението на РИО на МОН - Русе за отпадането
на т.6 от Плана, относно организиране на обучение на децата и учениците по безопасност
на пешеходците. Г-жа Георгиева уточни, че става дума за дейност, която по принцип е
предвидена и законоустановена чрез заповеди на министъра за всички училища и не е
необходимо нейното нарочно включване в Плана. Тази дейност е залегната в учебната
програма с определен брой часове според възрастовата група.
Г-н Величко Великов - Център за спешна медицинска помощ, предложи РИО да
информира МОН за неефективността на обучението на децата, призова ако е необходимо
да се промени програмата, да се повишат изискванията към преподавателите по
Безопасност на движението или да се потърси вариант за по-високи резултати. Г-жа
Георгиева обясни че са спазени всички изисквания и нормативи, заниманията се
провеждат при условията и по ред утвърден от МОН и ако някоя институция изяви
желание да провежда допълнителни регулярни занимания по безопасност на движението те
ще съдействат при организацията.
Поради служебни ангажименти на заместник областния управител г-жа
Карамехмедова, председателството на Комисията беше поето от г-н Симеон Иванов главен секретар на Областна администрация. Той предложи да се гласуват предложените
дейности с направените промени по тях за включване в Плана за действие .
След гласуване комисията прие с единодушно съгласие следните решения:
1. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема
така направените предложения за включване на дейности в Плана за
действие за 2014-2015г. съгласно Областната стратегия за подобряване
безопасността на движение по пътищата в Облает Русе 2012 - 2020г.
2. В срок до 5 работни дни преди следващото насрочено за годината заседание
на Комисията, членовете на Комисията имат правото да направят своите
предложения, допълнения или изменения в Проекта на Плана за действие за
2014-2015г.

Г-н Симеон Иванов даде думата на г-жа Кремена Минева - представител на
Община Русе, по трета точка от дневния ред Представяне на проект „Интегрирана
система за градски транспорт на град Русе”. След подробно представяне на обхвата на
проекта, сроковете и планираните дейности, г-жа Минева прикани за въпроси и мнения.
(Приложение 3)
Г-н Стилян Станев - Областна дирекция на МВР, попита предвижда ли се
изграждане на нова пасарелка в района на бул. „България” по този проект.
Г-н Свилен Иванов обясни, че е предвиден ремонт на трите подлеза и
съществуващата пасарелка в рамките на Проекта. При успешно приключване, в следващия
програмен период 2014 - 2020 се планира да се кандидатства с втори етап по Проекта за
повече средства. Тогава ще се предвиди изграждане на нова пасарелка, доизграждане на
велоалеите, оборудване с камери за контрол на 16 кръетовища и други подобрения.
По четвърта точка от дневния ред (Други) г-н Симеон Иванов, информира за две
постьпили предложения за допълнение от страна на г-н Пламен Митев от Гражданско
движение "Бъдеще за Русе" а именно:
1. Да се изпълнят всички изисквания относно въвеждането в експлоатация на бул.
„България” и подписване на акт 16. Да се приведе на европейско ниво вида на
булеварда
относно
осветление,
знаци
и
хоризонтална
маркировка.

2. Във връзка с осъществяване на по-пълноценна връзка относно реализацията на Плана за
действие през 2013г. всеки член на Комисията по безопасност да има право да поиска
обяснение от изпълнителите на мероприятията, описани в този план за техните действия
и възникнали проблеми, като за това задължително да уведомяват председателя на
Комисията.
По първото предложение г-н Свилен Иванов обясни, че община Русе и всички
институции в областта имат огромното желание да се финализират дейностите по
бул.”България” и да се подпише Акт 16 за него. Община Русе е направила всичко по
възможностите си за подобряване на условията по булеварда: възстановили са повредените
капаци на шахти, добавили са нови стълбове по трасето и са ремонтирали осветлението до с.
Николово. По отношение на долната част на булеварда не е възможно да се постави осветление
на този етап защото там липсва необходимата електроинсталация. Необходимата сума е около
500 хил., но общината няма тази средства, а липсата на пътна маркировка не е в компетенциите
на община.
Що се отнася до приемането на булеварда, общината има желание да го стопанисва, но
решението не е в техните компетенции.
Относно обезопасяването на училищните зони община Русе е сигнализирала със светещи
табели всички пешеходни пътеки.
Г-н Иванов поясни, че голяма част от дейностите по дискутираното предложение са
заложени в проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе” и тяхното
изпълнение ще бъде финализирано до края на 2014г.
Г-н Митхат Мехмедов - Областно пътно управление - Русе (ОПУ) обясни, че си
сътрудничат с Пътна полиция и община Русе, но за дейностите по възстановяването на
булеварда, които са в правомощията на Агенция пътна инфраструктура ОПУ не може да се
конкретизират срокове.
След разискване на ситуацията около „Акт 16”, Комисията се обедини около мнението, че
всичко което е необходимо за привеждането на бул.”България” в необходимия вид ще бъде
направено от отговорните институции в частта на техните компетенции, като неприключените
дейности през 2013 г. ще се приключат в 2014г., но издаването на Акт 16 за булеварда е извън
компетенциите на членовете на Комисията. Г-н Мехмедов напомни, че по инициатива на
членовете на Комисията, областният управител е изпратил писмо до МРРБ и АПИ относно
недовършените работи по ЛОТ 8 и стопанисването на бул. „България” от Община Русе, като
отговор до този момент няма.
Г-н Ивелин Димитров - ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” предложи
да се продължат действията по финализиране на процедурата по акт 16 през 2013г., което да
бъде подходящо редактирано под формата на решение.
По второто предложение на ГД "Бъдеще за Русе" г-н Симеон Иванов припомни, че
Плана за действие за 2012-2013 и годишния План за 2013г. са публични и са публикувани на
сайта на областната администрация - Русе, там може да се намери и Отчета за 2012г. Всеки
член на Комисията може да сигнализира Областния управител, в случай, че според него има
неизпълнени мероприятия. От своя страна Областният управител ще поиска становището на
отговорните институции, с което ще бъдат запознати членовете на Комисията. Така
направеното уточнение изцяло покрива предложението на г-н Митев.
След проведената дискусия, г-н Симеон Иванов предложи на вниманието на
членовете следните решения, които след гласуване, бяха приети с 14 гласа за и 1 (Клуб
„Отворено Общество”Русе) против:

1. Предприемане на необходимите действия по въвеждане в експлоатация на
бул. „България” и подписване на АКТ 16, в касаещия според компетенциите на
институциите обем. Подобряване организацията на движението и осигуряване на
безопасност по булеварда, чрез възстановяване на съществуващите подлези и изграждане
на пешеходни пасарелки, поставяне на необходимите осветление, знаци и хоризонтална
маркировка. Използване на записващ и устройства /камери/ и др. относими мероприятия.
Срок: до края2013 г.
Отговорници:Община Русе, ОПУ, Областна администрация - Русе и ОД на МБР.
2. Членовете на Комисията могат да сигнализират Областния управител, в
случай, че според тях има неизпълнени мероприятия. От своя страна
Областният управител ще поиска становището на отговорните институции, с
което ще бъдат запознати и членовете на Комисията.
Срок: безсрочно.
Отговорници:Областна администрация Русе
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Симеон Иванов благодари на участниците и закри
заседанието.
/П/
АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА
Заместник областен управител и Председател на Комисията

