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ОДОБРИЛ:  /П/ 

 СТЕФКО БУРДЖИЕВ 
Областен управител на област Русе 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1/25.06.2015 г. 
от 

проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по 
пътищата 

 
23.06.2015 г. – Зала 1 

 

Заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата 
започна в 10.00 часа при наличие на кворум - 17 от 25 членове на комисията или техни 
заместници. Отсъстваха представители на Общините Две могили, Иваново и Сливо 
поле, Многопрофилна болница за активно лечение – Русе, Клуб „Отворено общество” – 
Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Граждански движение „Бъдеще за Русе”, 
ДП „НКЖИ”, Железопътна секция Горна Оряховица, район ПЖПС – Русе.   

Г-н Явор Янчев – заместник областен управител и Председател на 
Комисията при наличие на необходимия кворум откри заседанието.  

Г-н Янчев изчете предварително изпратения на присъстващите дневен ред: 
1. Текущо отчитане на изпълнението на Плана за действие за 2014-2015г. 

съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността на движение 
по пътищата в Област Русе 2012 – 2020г. (за периода от началото на 2015 г.) 

2. Предложения за корекции и/или допълнения в Областната стратегия за 
подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе 2012 – 
2020г. 

3. Предложения за включване на дейности в Плана за действие за 2016-2017г. 
4. Представяне на обобщена справка за организираните събития, посветени на 

Трета глобална седмица за пътна безопасност, 4-10 май 2015 г. 
5. Разни 

 
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет 

единодушно. 
 

По т. 1 „Текущо отчитане на изпълнението на Плана за действие за 2014-
2015г. съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността на движение 
по пътищата в Област Русе 2012 – 2020г. (за периода от началото на 2015 г.)” г-н 
Янчев информира, че в Областна администрация са постъпили отчети за предприетите 
мерки за изпълнение на Плана за действие за 2015 г. от общините Борово, Ветово, Две 
могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 
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Регионална здравна инспекция – Русе, Регионалния инспекторат по образованието – 
Русе и Областно пътно управление – Русе. 

Той даде думата на секретаря на Комисията г-жа Елица Петкова да запознае 
присъстващите на кратко с обобщения отчет. (Приложение 1) 

След представената информация във връзка с т. 6 от Плана „Организиране и 

провеждане на областен конкурс за разказ и рисунка на тема: „Да запазим децата 

на пътя”, Председателят на Комисията информира, че желание за включване са 
потвърдили Община Две могили, Община Ветово, Община Ценово, Русенски 
университет „Ангел Кънчев”, РИО – Русе, като Община Иваново няма да се включи в 
конкурса. 

Предвид поставения в Плана срок за провеждане на конкурса м. ноември 2015 г., 
Областната администрация – Русе ще започне работа по организирането му като влезе в 
контакт с институциите заявили желание за включване и ще бъдат уточнени техните 
отговорности. 

След тази допълнителна информация г-н Янчев даде думата на членовете на 
Комисията за коментари и предложения.  

Д-р Руденко Йорданов, директор на секретариата на ОС на БЧК – Русе, 
направи коментар по отчета за изпълнение на плана за действие за 2015 г. Голяма част 
от дейностите заложени в плана се изпълняват, но има текстове от действащата 
Областна стратегия за безопасност на движението, за които няма информация, че се 
изпълняват ефективно. Основната цел на стратегията е намаляване на 
пътнотранспортния травматизъм, но няма данни има ли ясна тенденция за 
намаляването му. Той изрази мнение, че в стратегията има заложени цели и мерки, 
които не са изпълнени (например. П2, Ц2, т. 3 Изграждане на център за обучение на 
регионалните структури на съставните части на Единната спасителна система, 
доброволните формирования и други неправителствени организации, имащи 
отношение по прилагане на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз.) 
Според д-р Йорданов, основният проблем е липсата на мултидисциплинарен подход 
при залагането на плановете и оценката на ефективността на действие. Той предложи в 
края на годината (м. ноември) Комисията да направи една етапна оценка на изпълнение 
на Стратегията и Плана за действие. Необходимо е да се знае, ако дадена дейност не е 
изпълнена, кой носи отговорност за това.  

Г-н Янчев обясни, че за изпълнението на някои дейности е необходимо да има 
изпълнение на национално ниво, както е за Единната спасителна система.  

Величко Великов, представител на ЦСМП – Русе, допълни, че липсва справка 
за броя на ПТП и жертвите за периода от 2011 г. до сега. Редно е такава справка да се 
представя в края на всяка година заедно с отчета, като се посочи дали има увеличение 
или намаление в бр. Той посочи, че има дейности като „Завършване на пътно-

ремонтните работи по бул. „България” в гр. Русе”, които вече 3-та година не са 
изпълнени. Г-н Великов сигнализира за възможна опасност за ПТП в района на 
кръстовището в кв. „Чародейка”.  
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Председателят на Комисията заяви, че със съдействието на Пътна полиция, в 
края на всяка година ще бъдат предоставяни данни за броя на ПТП. 

 Г-н Пламен Митев, представител на Фондация „Безопасни улици от Валя”, 
изрази мнение, че не всички дейности от Плана са изпълнени в детайли. Запазва се 
тенденцията в броя на ПТП, даже се увеличават. Той подчерта значението на контрола 
на скоростта и спазването на правилата на движение по пътищата. Според г-н Митев е 
необходимо по-засилено присъствие на КАТ, отстраняване на надвисналите клони край 
пътищата, изграждане на повече повдигнати пешеходни пътеки и осъществяване на  
засилен контрол на паркирането. 

Г-н Стилиян Станев, представител на „ПП”,ОД на МВР – Русе, информира, 
че ресурса на Пътна полиция е между 2-3 екипа. Седмично се заснемат между 120 - 170 
видео клипа за превишена скорост и мобилните камери работят на местата с 
концентрация на ПТП. Със стационарни камери се заснемат също между 100 – 120 
видео клипа. За периода от 1 януари до 18 юни са санкционирани 117 водача за 
употреба на алкохол.  

Г-н Митхат Мехмедов, представител на ОПУ – Русе,  обясни, че в приоритета 
на Областно пътно управление – Русе е отстраняването на дървета, които са изсъхнали 
и представляват опасност за безопасността на движението. Същото се отнася и за 
крайпътната храстовидна растителност. Отстраняването им става по задание и съгласно 
гласуваният бюджет. Приоритетни са първокласните пътища. По отношение на 
увеличения пътнотранспортен травматизъм г-н Мехмедов даде пример кръговото 
кръстовище при гр. Бяла, което е определено за участък с концентрация на ПТП. Всяка 
година се извършва обследване и се предписват мерки, но резултатите са 
незадоволителни и основна причина е човешкия фактор. 

Г-н Янчев предложи след приключване работата на междуведомствената 
експертна работна група за проучване възможността за отстраняване на крайпътните 
дървета, да се изпрати писмо до „Агенция пътна инфраструктура” за необходимостта 
от отстраняване на дърветата, представляващи предпоставка за ПТП. 

Г-жа Искра Антонова, представител на Община Русе, поясни, че 
кръстовищата в кв. „Чародейка” ще бъдат реконструирани с нова организация на 
движение. По отношение на ефективността от повдигнатите пешеходни пътеки, г-жа 
Антова посочи, че има ефект, но има законова разпоредба къде могат такива 
повдигнати пътеки да бъдат изграждани. През 2015 г. ще бъдат изградени още 3 такива 
пътеки. Контрол по отношение на неправилното паркиране се осъществява от звено 
КООРС. 

Г-н Янчев предложи за следващото заседание на Комисията да се подготви една 
справка за съставените актове за неправилно паркирали автомобили. 

Д-р Йорданов изрази съмнение, че закона не се прилага масово за всички 
нарушители. 

Г-н Любомир Спирдонов зам.-кмет на Община Бяла, постави въпроса за 
пропадането на път II-51 в участъка в пътя в гр. Бяла, ул. „Стефан Стамболов”. Има 
създадена временна организация на движение през Борово, но и там пътят е доста 
компрометиран. През летния период се засилва трафикът на тежкотоварни автомобили. 
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Знае се, че се работи по отстраняване на проблема, но няма достатъчна информация до 
къде се е стигнало.  

Г-н Станев допълни, че поставената в участъка сигнализация за временна 
организация е занемарена и е необходимо да се вземат мерки от Община Бяла. 

Г-н Мехмедов информира, че временната организация е съгласувана с РУП – 
Бяла и Община Бяла и отговаря на изискванията. По отношение на подпорната стена, 
има изготвен технически проект, който е внесен за разглеждане и издаване на 
становище, след което ще бъде изпратен в АПИ за включване за финансиране. 

След изчерпване на въпросите по точка 1 г-н Янчев предложи на гласуване 
следните  

РЕШЕНИЯ: 
 

 1. Всички членове на Комисията, които не са изпратили отчет за Предприети 

мерки за изпълнение на Плана за действие за 2014-2015г. съгласно Областната 

стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе 

2012 – 2020г. да предоставят необходимата информация в Областната 

администрация – Русе. 

Срок:  30 октомври 2015 г. 

Отговорник: членовете на Комисията 

 2. Областна администрация – Русе да предприеме действия по организиране на 

областен конкурс за разказ и рисунка на тема: „Да  запазим децата на пътя”, като 

влезе в контакт с институциите заявили желание за включване, с цел уточняване на 

техните отговорности. 

Срок:  септември 2015 г. 

Отговорник: Областна администрация – Русе 

3. Всички институции членове на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата, желаещи да се включат в организацията и провеждането 

на  областен конкурс за разказ и рисунка на тема: „Да запазим децата на пътя”, 

следва да го направят в срок до 31.07.2015г. 

Срок:  31 юли 2015 г. 

Отговорник: членовете на Комисията 

 
Решенията бяха приети единодушно. 

 
 По т. 2 „Предложения за корекции и/или допълнения в Областната 
стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе 
2012 – 2020г.”, председателят на Комисията информира, че има постъпил Идеен 
проект за актуализиране на Областната стратегия за подобряване безопасността на 
движението по пътищата в Област Русе 2012 – 2020 год. от д-р Руденко Йорданов, 
директор на Секретариата на ОС на БЧК – Русе и даде думата на д-р Йорданов. 
(Приложение 2)  

 Д-р Йорданов сподели, че според него изпълнението на индикативните 
показатели на Областната стратегия по безопасност не е удовлетворително. Не са 
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намалени с 50% броя на убитите, както и на ранените. Предложението има за цел чрез 
извършване на актуализация, периодично да се прави оценка дали дейностите са 
ефективни и там където не са да се актуализира. Той предложи след запознаване на 
членовете с работните текстове, той или работна група на следващото заседание да 
внесе цялостна разработка за актуализацията на Областната стратегия. Той предложи 
също така в дневния ред на следващото заседание да се включи „Анализ и етапна 

оценка на изпълнението на Областната стратегия за подобряване безопасността на 

движение по пътищата в Област Русе 2012 – 2020г., Плана за нейното изпълнение, 

както и на ключови индикатори за периода втората половина на 2012 г. до първото 

полугодие на 2015 г.”. На база на тези анализи ще може да се прецени дали една 
актуализация на стратегията ще бъде ефективна.   
 Д-р Йорданов информира присъстващите за идеята за изготвяне на анкетна 
карта и създаване на електронен регистър за събиране, обработване и анализ на данни 
за пътно-транспортния травматизъм в Русенска област.  
 Г-н Янчев поясни, че идеята е била разглеждана и на заседание на Постоянната 
секторна комисия в областта на здравеопазването и има сформирана работна група, 
която работи по въпроса и предложи след приключване,  резултатите от нейната работа 
да бъдат представени и на членовете на Областната комисия по безопасност на 
движението по пътищата. Той предложи също преди следващото заседание на 
Комисията членовете да изпратят своите коментари и предложения за актуализация на 
посочените от д-р Йорданов компоненти, които да бъдат актуализирани. Необходимо е 
предложенията да бъдат максимално конкретни с посочени дейности, които да влязат в 
Плана за изпълнение на Стратегията, с посочени отговорници и ориентировъчни 
срокове. 
 След гласуване беше прието единодушно следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
 1. Членовете на Комисията да изпратят своите коментари и предложения по 

така представения Идеен проект за актуализация на Областната стратегия за 

подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе 2012 – 2020г. 

Срок:  15 октомври 2015 г.  

Отговорник: членовете на Комисията 

 
 Г-н Янчев предложи след събиране на информацията, тя да бъде изпратена на 
представители на БЧК – Русе, ЦСМП – Русе, ОД на МВР, ПБЗН – Русе и по 

предложение на г-н Пламен Митев и Фондация „Безопасни улици от Валя”, които в 
оперативен порядък да разгледат постъпилите коментари, да ги обобщят и да докладват 
на следващото заседание на Комисията (м. ноември 2015 г.). 
 По т. 3 от дневния ред „Предложения за включване на дейности в Плана за 
действие за 2016-2017г.”, Председателят на Комисията информира, че са постъпили 
следните предложения от Русенски университет „Ангел Кънчев”:     
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- Преглед на кръстовищата в град Русе и поставяне на пътни знаци на нерегулирани 
кръстовища, на които се отнема предимство на правоимащия. (пример: ул. Добрич и 
бул. Родина); 
- Периодично премахване на причините за ограничаване видимостта на водачите на 
МПС по кръстовищата в града чрез подрязване на високите храсти и клони на дървета, 
преместване на кофи за боклук на подходящи места. (пример: ул. Струга – ул. Солун – 
бул. Родина; бул. Цар Освободител – ул. Борисова) 
- Ограждане и обезопасяване на детските площадки пред жилищните блокове с огради 
с цел недопускане на МПС да преминават и паркират там, както и ограничаване 
внезапното излизане на деца на уличното платно, преследвайки топка за игра или нещо 
друго. (пример ул. Никола Й. Вапцаров и улицата пред бл.13, жк. Дружба 3) 
- Създаване и попълване на база данни с местата и причините за ПТП, предприетите 
мерки, получените резултати. 

Предвид необходимостта от приемане на План за действие за 2016-2017 г. 
съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата 
в Област Русе 2012 – 2020г., който да бъде гласуван и одобрен от Комисията в края на 
2015 г. или началото на 2016 г.  беше гласувано и прието единодушно следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 

 1. Всички членове на Комисията да изпратят в Областна администрация – 

Русе  предложения за дейности, които да бъдат включени в Плана за действие за 

2016-2017г. 

Срок: 30 октомври 2015 г.  

Отговорник: членовете на Комисията 

 

Д-р Йорданов предложи по П2, Ц1, М3 от Областната стратегия за подобряване 
безопасността на движението по пътищата в област Русе „Провеждане на изследвания, 

които да открият и запълнят празнотите в знанията на гражданите. Разработване 

на ефективни програми въз основа резултатите от изследванията и превръщането им 

в държавна политика” да се потърси съдействието и да се използва научния капацитет 
на Русенския университет „Ангел Кънчев” за изпълнението й. 

Г-н Великов предложи дейностите, представени от университета да се 
изпълняват ежегодно. 

Г-н Станев допълни, че тези дейности се извършват и се докладват на 
Общинските комисии по безопасност на движението.   
 Г-жа Росица Георгиева, представител на РИО – Русе, предложи като дейност 
да се включи попълването на анкетни карти, с които се посочват проблемите в 
маршрута на първокласниците и второкласниците от училище до вкъщи. Изпратените 
предложения от училищата следва да се разглеждат от общинските комисии по БДП и  
да се изпратят отговори до тях. Второто предложение на РИО – Русе е проекта 
„Предотвратяване на пътнотранспортния травматизъм сред първокласници в ОУ “Иван 
Вазов” гр. Русе”, ако е приключил да отпадне като дейност от Плана за 2016/2017г. 
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 Г-жа Георгиева помоли ОД на МВР – Русе да предоставят на РИО информация 
за ефекта от носенето на светлоотразителни жилетки/елементи, която да бъде изпратена 
на всички училища. 
 Г-жа Антонова информира, че предложенията са разгледани на заседание на 
Комисията през м. февруари. Предложенията са били общи. На 3-4 училища е изпратен 
отговор.  
 Г-жа Доротея Велинова представител на РЗИ – Русе, потвърди, че на този 
етап проекта е приключил.  
 По т. 4 „Представяне на обобщена справка за организираните събития, 

посветени на Трета глобална седмица за пътна безопасност, 4-10 май 2015 г.” г-н 
Янчев даде думата на секретаря на Комисията. (Приложение 3). 

 Г-жа Петкова информира кои институции са се включили в отбелязването на 
Трета глобална седмица за пътна безопасност и какви събития са били организирани. 

 Преди да се премине към т. Разни Секретарят на Комисията представи 
Проект за Индикативна работна програма за дейността на Комисията през 2015г. 

(Приложение 4). 

 Предложения и коментари по Програмата не постъпиха и г-н Янчев предложи 
на гласуване следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема 

представената  Индикативна годишна работна програма за 2015 г.  

 
 Решението беше прието единодушно. 
 

В т. 5 Разни Председателят на Комисията даде думата на членовете за 
въпроси, коментари и предложения. 

Д-р Йорданов изложи няколко свои предложения за поставяне на вертикална и 
хоризонтална маркировка, които ще бъдат внесени допълнително писмено. 

Г-н Ивелин Димитров, представител на ПБЗН – Русе постави въпрос за 
възможността за монтиране на камери на възлови точки като кръстовището на м-н 
„Джъмбо” и кръговото на гр. Бяла.  

Г-н Станев поясни, че постъпки са направени през 2014 г., но няма финансиране 
за това. 

Г-н Димитров сигнализира и за липсата на огражденията на Сарайския мост.  
Поставен беше и проблема с нарушенията от страна на пешеходци и липсата на 

санкции. 
С това беше изчерпан дневния ред и г-н Янчев благодари на присъстващите и 

закри заседанието. 
 
ЯВОР ЯНЧЕВ  /П/ 
Председател на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата 


