Протокол № 1
Днес, 27.06.2019 г. от 11.00 часа, в зала 712 на Областна
администрация се проведе заседание на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата при Дневен ред, който е
неразделна част от настоящия протокол. На заседанието
присъстваха членовете, записали се в присъствения лист
(Приложен към протокола). От заседанието по уважителни
причини отсъстват Недялко Неделчев, Станимир Стоянов и д-р
Милена Кехайова На заседанието присъстваха още г-н Мехмед
Билялов – зам. кмет на община Лозница, г-н Орхан Мехмед – зам.
кмет на община Кубрат, Васил Василев – гл. експерт в община
Цар Калоян, г-жа Февзие Идириз – гл. специалист „ОСТТЗ” в
община Самуил.
Заседанието беше открито от г-н Гюнай Хюсмен – Областен
управител и председател на Обл. КБДП.
Г-н Хюсмен обяви дневния ред, който беше предварително
изпратен на членовете, и след като не бяха направени
предложения за допълнения и изменения, се пристъпи към
неговото изпълнение.
Г-жа Нурие Црънгалова поиска да внесе някои пояснения по
първа и втора точка от дневния ред. Тя подчерта че, както е
известно новосформираната Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата” предприе действия за унифициране на
годишните доклади и програми за безопасност на движението по
пътищата. Г-жа Црънгалова разясни, че този нов подход цели
Агенцията да разработи комплексен и системен анализ, за да се
идентифицират най-работещите решения и мерки за намаляване
на ПТП и на жертвите и пострадалите от ПТП.
Тя информира, че във връзка с това през месец март в
Областна администрация Разград постъпи писмо от председателя
на Агенцията – г-жа Малина Крумова с модели на Годишен
доклад и План-програма за подобряване на безопасността на
движението по пътищата. Г-жа Црънгалова обясни, че поради
кратките срокове за тяхното изготвяне са предприети спешни
действия като беше организирана работна среща с участието на
компетентните институции, които се ангажираха да предадат в
спешен порядък необходимата информация за изготвянето на
документите.
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Тя благодари за бързата реакция и оказаното съдействие на
всички институции и информира, че въз основа на подадената от
тях информация екип от експерти от Областна администрация
Разград разработи Годишен доклад за дейността по подобряване
на безопасността на движението по пътищата в област Разград за
2018 г. и План-програма за подобряване на безопасността на
движението по пътищата в област Разград за 2019-2020 г.Г-жа
Црънгалова посочи, че документите са били изпратени в срок в
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” за
одобрение, съгласно Устройствения правилник на Агенцията и че
с писмо от месец май председателя на Агенцията я е информирал,
че докумените са одобрени.
Зам. председателя на Обл. КБДП разясни, че целта на
Годишния доклад е да се направи анализ на настоящата ситуация,
като се идентифицират основните потребности, проблеми и
тенденции и да се създаде основа за формиране на политики по
безопасност на движението по пътищата на регионално и
общинско ниво в област Разград, а целта на План-програмата е да
се постигне чувствително намаление на ПТП чрез предприемане
на конкретни мерки до 2020 г. Според нея са необходими
обединени и координирани усилия на регионалните структури на
изпълнителната власт, гражданите, неправителствения сектор,
бизнеса и обществеността, за постигане на висока и трайна
безопасност на движението.
Тя допълни, че в План-програмата са включени редица мерки и
индикатори, за чието изпълнение са отговорни институциите,
които са членове на Областната комисия. Г-жа Црънгалова
помоли да се следи за изпълнението на тези мерки и да бъден
своевременно информирани, защото в началото на 2020 г. ни
предстои да изготвим годишен доклад за 2019 г.
Тя обърна внимание, че съгласно параграф 1а, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за движението по пътищата общинските комисии по
безопасност на движението по пътищата също трябва да изготвят
и приемат ежегодни доклади и план-програми.
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Г-жа Црънгалова подчерта че, тъй като документите са
изготвени въз основата на подадена информация от
присъстващите и че са запознати със съдържанието им и
предложи да се гласува първо приемането на Годишен доклад за
дейността по подобряване на безопасността на движението по
пътищата в област Разград за 2018 г.
Годишния доклад беше приет единодушно.
Зам. председателя на Обл. КБДП подложи на гласуване и
План-програма за подобряване на безопасността на движението
по пътищата в област Разград за 2019-2020 г., който също беше
приет единодушно.
Със цел осигуряване на отчетност, публичност и прозрачност
на дейността на Областната комисия, приетите документи ще
бъдат публикувани на интернет страницата на Областна
администрация Разград ни увери г-жа Црънгалова.
По точка 3 от дневния ред г-жа Црънгалова информира, че
през миналата година, Главният прокурор на Република България
постанови извършване на проверки на всички пешеходни пътеки
в цялата страна. Тя обясни, че във връзка с това е организирана
работна среща, на която е било решено да бъдат сформирани
комисии по общини, които да проверят състоянието на
пешеходните пътеки в област Разград. Зам. председателя на Обл.
КБДП посочи, че комисиите са констатирали наличните
несъответствия и са дали предписания за въвеждането им според
изискванията на нормативните уредби.
Тя предостави думата на представителите на общините да
информират участниците в заседанието за изпълнението на
предписанията за пешеходните пътеки в област Разград, една
година след постановяването на предписанията.
Пръв взе думата г-н Билялов – зам. кмет на община Лозница
който подчерта, че констатациите по Протокол 2 от 13.02.2018 г.
са изпълнени. Представителят на Община Самуил посочи, че в
община Самуил пешеходните пътеки са 4 на брой, те нямат
пешеходен светофар и предстои на част от тях да бъде опреснена
маркировката след приключване на улични ремонти.
Представителят на Община Цар Калоян докладва, че поради
интензивния трафик частично износени са маркировките на петте
пешеходни пътеки в Община Цар Калоян.
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В писмена информация от Община Исперих уведомиха
Областната комисия, че препоръките относно 23-те пешеходни
пътеки в общината са спазени с изключение на това, че част от
тях нямат поставен надпис „погледни“.
Заместник областният управител Нурие Црънгалова посъветва
местните управи да използват по-качествена боя, за да не се
налага толкова често да се освежава маркировката.
По точка 4 от дневния ред г-жа Нурие Црънгалова даде
информация за получено писмо в Областна администрация
Разград от Председателя на Управителния съвет на Института за
пътна безопасност с искане за извършване на проверка на
изкуствените неравности по пътната инфраструктура в цялата
страна.
Във връзка с това писмо от Областна администрация Разград
изисквахме информация от Областно пътно управление и от
общинските администрации за броя на тези неравности.
Получена е справка от всички общини с конкретното
местоположение на всички изкуствени неравности, с изключение
на Община Разград, от където имаме са подали данни само за
броя им.
Г-жа Нурие Црънгалова предложи да се приложи същия метод
на действие, като при пешеходните пътеки, като се сформират
общински комисии, в които да има представители на Областно
пътно управление, които са специалисти по техническото
измерване на съоръженията.
След това тя помоли присъстващите за тяхното компетентно
мнение относно процедурата за извършване на проверките и за
предложение за срок за изпълнението им.
Г-н Теодор Тодоров – началник сектор Пътна полиция към ОД
МВР – Разград подчерта, че напълно реалистичен срок е до края
на месец юли и до края на месец септември да се извърши една
обща проверка на изпълнението на пешеходните пътеки и на
пътните неравности в цялата област.
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Г-н Божидар Божков обърна внимание на сигналните писма
които им изпраща полицията относно установени нередности по
отношение на безопасността на движението, като апелираха
общинските управи да реагират своевременно на тях, тъй като
ако не получат отговор в 30-дневен срок, по закон трябва да
съставят акт на местната управа.
На заседанието бе представена информация от БЧК-Разград по
отношение обучението на населението за оказване на първа
помощ на пострадали граждани при ПТП през 2019 г.
В края на заседанието представители на общините представиха
и проблеми с лошо състояние на различни пътни участъци.
Директорът на Областно пътно управление инж. Людмил Янев
отговори, че няма отпуснати средства за закърпване на дупки по
пътя Разград – Кубрат в участъка Топчии – Каменово. Той
допълни обаче, че проектът за ремонт на този участък е вече
готов. Янев съобщи още, че в момента се кърпят участъци от пътя
Пороище – Лозница и с това предвидените за тази дейност
средства в бюджета на ОПУ-Разград се изчерпват.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито
от г-жа Црънгалова.

Секретар на ОКБДП
и протоколчик: …..…………..
/А. Джевадил/

Зам. Областен управител
и зам. Председател на ОКБДП:…………
/Н. Црънгалова/
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