ПРОТОКОЛ№1
Днес 13 септември 2017 г. от 11:00 часа в зала № 101 на Областна администрация
гр. Ловеч се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата. Заседанието беше ръководено от г-н Бойко Пъдарски – Зам. областен управител
и председател на комисията.
Г-н Пъдарски откри заседанието по предварително обявения
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предприемане на мерки и действия в зависимост от възможностите, с които
разполага всяка администрация за осигуряване безопасността на учениците на първия
учебен ден;
2. Във връзка с писмо № РД-03-523 от г-н Валентин Радев – министър на вътрешните
работи, по предложение на ТИСПОЛ – 21.09.2017 г. е обявен за Европейски ден без
загинали на пътя. Предвид това моля да обсъдим възможни действия за включване във
въпросната акция.
3. Други.
След представяне на дневния ред г-н Пъдарски предложи да се гласува дневния ред и
продължиха по първа точка като даде думата на представителите на общините.
По точка 1 Г-н Пъдарски даде думата на представителите на общините и
представителите на КАТ и ОО АА и ОПУ Ловеч да представят предприети мерки и
действия, които са извършване с цел повишаване на безопасността на децата при
настъпване на новата учебна година.
Първи докладваха община Априлци. Представителя на общината докладва, че са
извършени технически прегледи на автобусите, които ще превозват учениците през новата
учебна година като не е имало никакви технически неизправности. Подменена е
хоризонталната маркировка до училищата и са проверени съоръженията по училищните
дворове за неизправности.
Община Летница е извършила идентични дейности, както община Априлци по
обезопасяване на децата през настоящата учебна година.
Община Ловеч – дейността по организация и безопасност на движението се осъществява
съобразно приета от Общинския съвет програма по безопасност на движението. В Община
Ловеч са проверени участъците пред детските градини и училищата. Освежени са 55
пешеходни пътеки и са ремонтирани 4500 кв.м улици. Проверено е техническото
състояние на автобусите. Сложени са нови пъна и предпази колчета пред училищата.
Община Тетевен е извършила дейности заложени в мерките за безопасност на движението
по пътищата. Опреснена е хоризонталната маркировка около детски градини, училища и в
централната част на града. Направени са листовки, в които призовават водачите за
разумно шофиране. Осигурена е охрана във всички училища от общината във връзка с
Първия учебен ден.
Община Троян докладваха, че са извършили проверка за състоянието на всички училищни
автобуси и не са били открити неизправности. Подновена е хоризонталната маркировка
около училища и детски градини.
Община Ябланица изпълняват дейностите по безопасност на движението, съгласно
заложените мерки. Освежени са хоризонталните маркировки и пешеходните пътеки в
града. Обсъждана е възможността за съвместни действия и включване в полицейски
акции.
От ОО АА докладваха, че всички автобуси са проверени, с тази година са преви и
съвместна проверка с КАТ за минали нарушения на шофьорите на автобусите, с цел
повишаване на дисциплината на водачите.
От КАТ са осигурили допълнителна охрана на училища и детски градини във връзка с
Първия учебен ден.

След докладваната информация се премина към точка 2 от дневния ред.

По точка 2 Г-н Пъдарски даде думата на г-н Троански, който запозна комисията с
идеята за активно включване в полицейската акция EDWARD на 21.09.2017 г. като
Европейски ден без загинали на пътя. Възможни съвместни действия с администрациите и
пътна полиция. Участието на Областна администрация Ловеч се изразява в отразяване на
акцията в интернет страницата й и отпечатване на плакат за нейното популяризиране.
След направеното обсъждане всички изразиха желание и готовност за включване в
полицейската акция EDWARD на 21.09.2017 г.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Пъдарски.
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