ПРОТОКОЛ№1
Днес 13 септември 2016 г. от 10:00 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 Драгомир Кавалски – зам. областен
управител и председател на комисията.
Г-н Кавалски откри заседанието по предварително обявения
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представителите на всяка администрация да докладват за изпълнение на мерките,
свързани с осигуряване безопасността на учениците през новата учебна година.
2. Запознаване на комисията с писмо № 812100-19051/03.08.2016 г. от г-жа Румяна
Бъчварова – министър на вътрешните работи, относно:
 Препоръки и предложения за подобряване на безопасността по пътищата от г-жа
Виолета Булц – член на Европейската комисия, еврокомисар по транспорта;
 Справка за убитите при ПТП на 1 млн. жители в страните от Европейския съюз за
2015 г.;
 Справка за ПТП с деца от 01.01.2011 до 30.06.2016 г.;
 Предоставяне на извадка от Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна
маркировка и информация за стандарт БДС ISO 39001:2014 „Система за управление на
безопасност на движението по пътищата. Изисквания и указния за ползване“.
3. Обсъждане възможността за съвместни действия и включване в полицейската
акция EDWARD на 21.09.2016 г. Тази дата, по предложение на Европейската мрежа на
службите на пътна полиция /ТИСТОЛ/, е обявена за Европейски ден без загинали на пътя.
4. Други.
След представяне на дневния ред г-н Кавалски предложи да се гласува дневния ред и
продължиха по първа точка като даде думата на представителите на общините.
По точка 1
Първи докладваха 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 извършени следните дейности:
Текущ ремонт на уличната мрежа в град Ловеч и 34-те населени места от Общината,
подмяна на повредената вертикална сигнализация, подмяна на деформираните предпазни
пана пред училища и кръстовища.
Община Луковит докладваха, че са поставени 160 пътни знака и са опреснили
пешеходните пътеки около училищата и детските градини във връзка със започване на
учебната година и предстоящия зимен сезон.
Община Тетевен е извършила дейности заложени в мерките за безопасност на движението
по пътищата и във връзка с първия учебен ден като е забранила влизането на МПС в двора
нa училища и детски градини. Опреснена е хоризонталната маркировка около детски
градини, училища и в централната част на града. Направени са листовки, в които
призовават водачите за разумно шофиране.
Община Троян докладваха, че са извършили проверка за състоянието на всички училищни
автобуси към 31.08.2016 г. и не са били открити неизправности. Подновена е
хоризонталната маркировка около училища и детски градини, като са добавени и 5
легнали полицая пред детски градини в града и са направени две повдигнати пешеходни
пътеки пред училищата със светещи знаци.
Община Ябланица изпълняват дейностите по безопасност на движението, съгласно
заложените мерки, като е сложена светлинна маркировка по натоварените участъци в с.
Златна Панега и на околовръстното на град Ябланица. 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 и продължават съвместни
проверки с КАТ.
След докладваната информация се премина към точка 2 от дневния ред.
По точка 2 Г-н Кавалски даде думата на г-н Карловски да запознае комисията с писмо
№ 812100-19051/03.08.2016 г. от г-жа Румяна Бъчварова – министър на вътрешните
работи, относно препоръки и предложения за подобряване на безопасността по пътищата
от г-жа Виолета Булц – член на Европейската комисия, еврокомисар по транспорта;
 По подточка 2 и 3 беше представен статистически анализ от представителя на КАТ
– г-н Николай Недялков, който предостави много пълна и точна справка за убитите при
ПТП на 1 млн. жители в страните от Европейския съюз за 2015 г., както и за ПТП с деца
от 01.01.2011 до 30.06.2016 г.;
 След това думата беше взета от г-н Карловски – зам. председател на комисията,
който представи извадка от Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
и информация за стандарт БДС ISO 39001:2014 „Система за управление на безопасност на
движението по пътищата. Изисквания и указния за ползване“.
След дискусията се премина към точка 3 от дневния ред.
По точка 3 Г-н Карловски запозна комисията с идеята за активно включване в
полицейската акция EDWARD на 21.09.2016 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 21.09.2016 г.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Кавалски.

Председател: …………………….....
/Драгомир Кавалски/

Секретар: ..........................................
/Христо Троански/

