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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Надежда Друмева Бобчева – общински съветник в Общински съвет - Силистра

ОТНОСНО: Изменение  и допълнение в Наредбата за организация на движението на
територията на Община Силистра.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Увеличеният трафик и преминаването на тежкотоварни автомобили през
територията на град Силистра по улиците "Седми септември" и "Добрич" създава
сериозно неудобство на гражданите и предпоставки за пътнотранспортни
произшествия. Проблемът се наблюдава от средата на 2015г. и продължава да се
задълбочава. Натовареният участък е с дължина 2 километра и е част от
републикански път I-7, но преминаващ през урбанизираната територия на
гр.Силистра, от началото на населеното място до ГКПП – Силистра. Данните на
държавните институции показват, че в участъка престояват над 170 товарни
автомобили на ден, за да преминат на румънска територия. Митническият контрол и
обработката на документи се осъществява от двама служители на смяна, които
проверяват както товарни, така и леки автомобили, което допълнително увеличава
времето за проверка.

През м.  май 2016г.  с решение на Община Силистра,  по ул.  Добрич беше
поставен двусекционен пътен светофар, разположен вертикално, с цел  ограничаване
престоя на чакащите товарни автомобили, но решението се оказа неефективно,
поради неговата нецелесъобразност и незаконосъобразност за регулиране на
движението, чрез светлинен сигнал, само на товарни автомобили. Според
действащото законодателство, светлинните сигнали подавани от такъв вид пътен
светофар важат за всички ППС, а  и  в случаите, в които светофарните секции са две,
те се поставят хоризонтално една до друга.

Ето защо, поради липса на решение на проблема до момента, е необходим нов
подход, чрез изменение и допълнение в Наредбата за организация на движението на
територията на Община Силистра, като за времето от 07:00ч. – 19:00ч., ежедневно да
се осъществява контролно пропускателен режим от служители на ОДМВР-Силистра



и Община Силистра над транзитното преминаващите към ГКПП-Силистра МПС -
категория N3, с технически допустима максимална маса над 12 t, с цел
недопускането образуването на колони от чакащи товарни автомобили по ул.Седми
септември и ул.Добрич, с което се създават предпоставки за ПТП. Контролно
пропускателния режим ще даде възможност за по-гъвкаво управление на трафика,
по-добро взаимодействие и координация между ОДМВР-Силистра, Община
Силистра и ГКПП-Силистра. Пропускателният режим ще се осъществява от
служители на ОДМВР-Силистра и Община Силистра на изграденото КПП в
началото на гр.Силистра по път I-7 км 2+498, като ще се допускат толкова товарни
автомобили, колкото е възможно да изчакват в зоната на ГКПП-Силистра. Целта на
пропускателния режим е да се опазят животът и здравето на участниците в
движението, да се улесни тяхното придвижване, да се опазят имуществото на
юридическите и физическите лица, както и околната среда на гр.Силистра от
замърсяването от товарните моторните превозни средства.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.  21,  ал.  2,  от ЗМСМА,  във връзка с чл.76,  ал.  3  и чл.79  от
Административно-процесуалния кодекс приема изменение и допълнение в
Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, като
създава нов член 26а със следния текст: „Член 26а, (Нов с Решение №………. на ОбС
Силистра) Транзитното преминаване към ГКПП-Силистра на моторните превозни
средства - категория N3, предназначени за превоз на товари, с технически
допустима максимална маса над 12 t, за времето от 07:00ч. – 19:00ч., се
осъществява, чрез  контролно пропускателен режим от служители на ОДМВР-
Силистра и Община Силистра, на контролно пропускателен пункт в началото на
гр.Силистра по път I-7, км 2+498.

24.11.2016г.  Общински съветник:
            гр.Силистра                      ( Надежда Бобчева )


