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Образец 5.0 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

 

 
ДАБДП 

 

 

 
Безопасна Универсална Мобилност 

 

 

 
 ПРОТОКОЛ №4 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП – РУСЕ (онлайн) 
 
 01.10.2021 г. 
  

 

Днес, 01.10.2021 г., се проведе  

 

редовно/извънредно (моля посочете)  

 

онлайн присъствено/неприсъствено (моля посочете) заседание на ОКББДП – Русе   

 

На заседанието присъстваха/взеха участие (моля посочете): 

Председател: Синан Хебибов – заместник областен управител н област Русе; 

Секретар: Диляна Кирова – главен експерт в Областна администрация – Русе; 

и членове: 

1. Николай Плачков – служител СИ, УК и ОМП в Община Бяла; 

2. Ралица Симеонова – младши експерт „Туризъм, търговски дейности, защита на потребителите и 

транспорт“ в Община Ветово; 

3. Георги Великов – заместник-кмет на Община Две могили; 

4. Ивелин Тодоров – младши експерт в дирекция СА в Община Иваново; 

5. Димитър Недев – заместник-кмет на Община Русе;  

6. Михаил Чиликов – заместник-кмет на Община Сливо поле; 

7. Васил Гоцев – главен експерт в Областно пътно управление – Русе; 

8. Светослав Иванов – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Русе; 

9. Мартин Райков – началник на група ОПТПАНДИАД, сектор „Пътна полиция“ в ОД МВР – Русе; 

10. Милена Банева – старши експерт в Регионално управление на образованието – Русе; 

11. Величко Великов – началник автотранспорт в Център за спешна медицинска помощ – Русе; 

12. Антоанета Ябанозова – директор на БЧК – Русе. 

 

В заседанието взеха участие представители на Държавна агенция “Безопасност на движението по 

пътищата” (ДАБДП): г-жа Марта Петрова – директор на дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ и 

експертите Росен Рапчев и Иван Петков.  

 

НАЧАЛО: 10:00 ч. (в случай на присъствено заседание) 

 

Председателят на ОКБДП – Русе г-н Хебибов, обяви наличието на кворум, откри заседанието и 

представи дневния ред със следните точки (в случай на присъствено заседание): 

 

1/ Представяне на темите към дневния ред 

 

2/ Докладване на текуща информация за дейността по БДП през второто тримесечие на 2021 г.  

 

3/ Представяне на Обобщен доклад за изпълнението на областната политика по БДП през 

второто тримесечие на 2021 г. 
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4/ Докладване на конкретните мерки за обезопасяване на районите около училищата и детските 

градини преди началото на учебната 2021/2022 г., предприети от общините и ОДМВР – Русе. 

 

5/ Представяне на правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по 

безопасност на движението по пътищата. 

 

6/ Други. 

 

7/ Обобщение на решенията от заседанието на ОКБДП – Русе. 

 
 

 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

Г-н Хебибов представи следната информация: За предстоящото онлайн заседание, до членовете на 

ОКБДП – Русе, е изпратено писмо-покана с изх. №37-00-8/23.09.2021 г. Към писмото са приложени: 

проект на дневен ред, обобщена текуща информация за дейността по БДП на областно ниво  през 

второто тримесечие на 2021 г. и заповед с актуализиран състав на Комисията.  

Изказвания на членове на ОКБДП: По така предложения проект на дневен ред няма предложения 

за промени или допълнения. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

 

ПО ТОЧКА 2 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП 

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП:  

Г-н Хебибов направи уточнението, че представената от членовете на ОКБДП текуща информация 

за дейностите по БДП през второто тримесечие на 2021 г. е обобщена от секретаря на Комисията в 

Обобщения отчет, който е изпратен като приложение към поканата за заседанието. Прикани 

членовете на ОКБДП, които не са изпратили текущия си отчет, да докладват за извършените от тях 

дейности по БДП. Призова участниците в заседанието да поставят на разглеждане въпроси, свързани 

с безопасността, по които Комисията може да набележи мерки за разрешаване на съществуващи 

проблеми 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-н Георги Великов информира, че по мярка 4.3 в текущия отчет на Община Две могили е 

допусната техническа грешка, изразяваща се в извършен през м. юни 2021 г., а не м. юли, 

цялостен оглед на бул. „България“ в гр. Две могили. 

Г-н Михаил Чиликов докладва, че през второто тримесечие на 2021 г. в Община Сливо поле са 

проведени 2 (две) заседания на Общинската комисия по БДП. На първото през м. май 2021 г. е 

обсъден проблема за създаване на постоянна организация на движението около поликлиниката и 

Районното управление на МВР в града. Взетите две решения към момента са в процес на изпълнение. 

На заседанието през м. юни 2021 г. е разгледан сигнал на кмета на с. Голямо Враново, свързан с 
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безопасността по ул. „Хан Аспарух“ в селото, както и проблеми с хоризонталната маркировка и 

вертикалната сигнализация пред училищата и детските градини в Общината. Взети са две решения: 

за поставяне на три броя изкуствени неравности на входа и в централната част на с. Г. Враново и  

възстановяване на маркировката и сигнализацията пред учебните и детски заведения преди 

началото на учебната година. И двете решения са изпълнени към настоящия момент. 

Г-н Хебибов допълни, че осигуряването на безопасността на движението по пътищата е важна 

политика и изисква необходимото внимание и ангажираност от всички участници. 

Г-н Росен Рапчев поиска повече информация относно изпълнението по проект "Подобрени пътни 

възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“ на Община Бяла, 

включен в отчета. Акцентира, че за осигуряване на безопасността на конкретни участъци (бул. 

„България“ в гр. Русе, кръговото кръстовище в гр. Бяла и др.) е необходим засилен контрол от „Пътна 

полиция“. За успокояване на движението в населените места, особено където има транзитно 

преминаване на товарни автомобили, е необходимо на вход/изход да се изградят изкуствени 

забавители, а не само пътни знаци и камери. Освен това пешеходните пътеки в населените места 

трябва да дават възможност за възможно най-кратко пресичане на пътното платно. 

Г-н Димитър Недев припомни, че повече от 10 години бул. „България“ в гр. Русе не е приет и 

въведен в експлоатация по установения ред. Организацията на движението по него е такава, каквато 

е преценено, че трябва да бъде, но въпреки предприетите и предприемани мерки, трафикът по 

булеварда създава проблеми. Проблем са и опашките от ТИР-ове по бул. Тутракан, които изчакват 

да преминат през ГКПП Дунав мост и които пречат на движението и водят до замърсяване на околното 

пространство. Община Русе е изпратила за съгласуване на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 

проект за организация на движението, но до момента няма отговор.   

Г-н Иван Петков напомни, че промяна в организацията на движението не може да става без 

изготвен и одобрен проект, съгласно установените законови и подзаконови нормативни изисквания, 

от проектант с пълна проектантска правоспособност и получил необходимите последващи 

становища. Подобни изменения без необходимата документация са недопустими и имат много 

негативни последствия. 

Г-н Рапчев допълни, че са забелязали противоречие между маркировката и пътната сигнализация 

по наскоро рехабилитирания участък по път I-5 Русе – Бяла, има такива и по I-2 Русе – Разград. 

Кръговото на Бяла също е критична точка и е необходим пълен и подробен анализ за участъка, като 

се набележат мерки за обезопасяване и успокояване на трафика. 

Г-н Васил Гоцев се включи в дискусията, като информира, че от Областно пътно управление – Русе 

е изготвен и изпратен в АПИ доклад за проектиране на организация на движението на бул. 

"България" в гр. Русе. Път I-5 в извън урбанизирана територия е с ремонтирана пътна настилка  и 

организацията на движение е изпълнена съгласно утвърден проект. На път I-2 както и на останалите 

пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ) се извършва периодично инспекция по пътна 

безопасност. Констатираните нередности се отстраняват своевременно. В изпълнение на договорите 

за ремонт и поддържане на РПМ се извършва регулярно профилиране на банкетите с цел 

подобряване на експлоатационното състояние на пътищата. 

Други изказвания няма. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема отчетената информация за сведение. 

Приложения: Текуща отчетна информация от членовете на ОКБДП 
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ПО ТОЧКА 3 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО 

БДП ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.  

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

Г-н Хебибов представи следната информация: Обобщеният доклад е изготвен на база получената 

от членовете на ОКБДП информация. За прегледност, в отчетната форма е записана мярката, по 

която е отчетено изпълнение и това особено се отнася за общините. Към Обобщения отчет за 

изпълнението на областната политиката по БДП през второто тримесечие на 2021 г. е допълнена 

информацията, получена преди заседанието от Центъра за спешна медицинска помощ, община Две 

могили и Областно пътно управление – Русе. До момента няма постъпила такава от община Сливо 

поле и Областния съвет на Българския червен кръст, така че в доклада няма отчет на тези структури. 

Председателят на Комисията призова за повече конкретика при отчитане на дейностите. За да не се 

повтаря съдържащата се в отчета информация, г-н Хебибов попита участниците в онлайн 

заседанието дали имат нещо за допълване и уточняване по нея и подложи на гласуване проект за 

решение. 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема Обобщения доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 

второто тримесечие на 2021 г. 

Приложение:  обр.4.0 – Обобщена текуща информация за дейността на ОКБДП – Русе 

през второто тримесечие на 2021 г. 

 

ПО ТОЧКА 4 

ДОКЛАДВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ МЕРКИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАЙОНИТЕ ОКОЛО 

УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г., 

ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНИТЕ И ОДМВР – РУСЕ  

Докладват: общини, ОДМВР – Русе 

Г-н Недев докладва, че преди началото на учебната 2021/2022 година са направени два обхода, 

при които са проверени всички прилежащи терени към училищата и детските градини. Община Русе 

има много добра комуникация с директорите на учебните и детските заведения и всички 

констатирани несъответствия се отстраняват своевременно. 

Г-н Великов информира, че в Община Две могили също са обезопасени районите около училищата 

и детските градини. 

Г-н Чиликов уведоми участниците в заседанието, че в изпълнение на решението на ОбщКБДП от м. 

юни 2021 г. хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация пред училищата и детските 

градини са възстановени преди началото на учебната година в Община Сливо поле.   

Поради технически проблеми при онлайн връзката допълнително е предоставена информация по т. 

4 от дневния ред от общините Бяла и Иваново. 

Община Бяла:    

1. Извършена е проверка за състоянието на пешеходните пътеки, в районите на детските и учебните 

заведения на територията на Община Бяла. 
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2. Не е установена липсваща пътна маркировка или пътни знаци, съгласно изискванията на ЗДвП. 

Там където е установена частично износена пътна маркировка същата се освежава. 

3. Пред централните входове на учебните заведения са монтирани предпазни парапети. Същите са 

в добро експлоатационно състояние. 

4. Периодично се извършват огледи на уличното осветление в населените места на територията на 

Община Бяла. Към настоящия момент осветлението в най-невралгичните точки от уличната мрежа е 

в изправно състояние. 

 

Община Иваново: 

1. Преди началото на учебната година е проведена среща с кметовете на населени места в община 

Иваново, на която са обсъдени проблемите по места и възможностите за подобряване БДП в районите 

на училищата и детските градини. В резултат на срещата е взето решение за подновяване на 

пешеходните пътеки тип „Зебра” около училищата и поставяне на пътни знаци А19 (Деца) в района 

на училищата и детските градини, там където същите липсват. Очаква се тези дейности да приключат 

до края на месец октомври.  

2. Тротоарите се поддържат в изряден вид, тъй като са най-важното и безопасно място за движение 

на децата и учениците; 

3. Преди началото на учебната година е проверена техническата изправност на автобусите 

използвани за превоз на ученици, живеещи извън населените места, в които учат.  

4. От директорите на училища са издадени заповеди с графици за дежурни преподаватели, които да 

придружават учениците при пътуване с училищните автобуси. 

 

Други изказвания няма.  

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема отчетената информация за сведение. Общините да представят писмено 

докладите си на секретаря на Комисията на ел. адрес: d.kirova@ruse.bg   

 

ПО ТОЧКА 5 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА 

ОБЩИНСКИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. 

Докладва: ДАБДП 

Г-жа Марта Петрова информира участниците, че съгласно измененията и допълненията в Закона 

за движението по пътищата, в сила от м. март 2021 г., към кметовете на общини с население над 30 

000 жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата, а в тези под 

30 000 души - с решение на съответния общински съвет. Общинските комисии по БДП извършват 

своята дейност съгласно правила, утвърдени от председателя на ДАБДП. При изготвянето им е 

поискано становище от общинските администрации, като от област Русе има постъпило такова от 

Община Ветово. В малките общини административният капацитет е недостатъчен и отговорните 

служители срещат трудности при изпълнение на политиката по БДП. В тази връзка от ДАБДП са 

изпратили писма до кметовете да представят предложения за увеличаване и подсилване на 

административния капацитет. В обобщен вид те ще бъдат  предмет на разглеждане от Държавно-

обществената консултативна комисия по проблемите на БДП, с цел устойчиво кадрово обезпечаване 

на териториално и местно ниво.   

Г-жа Петрова обърна внимание на включените в Годишните областни план-програми по БДП за 2021 

г. взаимосвързани мерки, отнасящи се до състоянието на общинската пътна и улична мрежи, които 

са насочени към подобряване на процеса по планиране.  

мярка 4.3 „Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с ОДМВР, с 

цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната инфраструктура“ – текуща;  

mailto:d.kirova@ruse.bg
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мярка 4.17 „Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, съвместно преди 

настъпване на летния сезон, началото на учебната година, преди началото и след края на зимния 

сезон“ – текуща;  

мярка 4.14 „Извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното състояние на 

пътната мрежа като база за подготовка на инвестиционната програма в частта на пътната 

инфраструктура“ – към края на годината. 

 

Извършването на обходи и надграждането на базата данни за състоянието на общинската пътна и 

улична мрежа ще спомогне при подготовката на годишния доклад за изпълнение на общинската 

политика по БДП и разработването на общинските/областните план-програми за 2022 г. на база 

приоритизиране на нуждите. 

 

Г-н Рапчев допълни, че огледите на пътната и улична мрежа трябва да се правят постоянно и 

информацията за състоянието ѝ да се попълва регулярно. Липсата на достатъчен експертен 

капацитет създава проблем, но общинските ръководства трябва да намерят подходящото решение. 

 

Г-н Недев поиска повече разяснения по отношение създаването на екипи, които да извършат 

огледите и да поддържат информацията за пътищата и улиците.  

 

Г-н Рапчев отговори, че в екипите може да се включат не само експерти, ангажирани с политиката 

по БДП, но и други служители в администрацията, в т.ч. инженери и др. технически кадри. 

 

Други изказвания няма.  

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема представената информация за сведение.  

 

ПО ТОЧКА 6 

ДРУГИ  

1. Във връзка с тежкотоварния трафик, който за съжаление минава през гр. Русе и създава 

предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия, г-н Хебибов предложи да се 

въведе забрана за тежкотоварните автомобили да изпреварват останалите МПС на територията на 

града.  

Г-н Рапчев допълни, че такава забрана е необходима и въвеждането на това ограничение трябва да 

се осъществи с проект за промяна на организацията на движението в града, а за участъците от 

републиканската пътна мрежа трябва да стане след съгласуване и по споразумение с АПИ. Изрази 

съмнение, че не винаги може да се осъществява контрол за спазването на забраната и в този смисъл 

трябва да се засили превантивният контрол от страна на отговорните за това институции. 

2. Г-н Хебибов постави на вниманието на участниците в заседанието въпроса за лошото 

състояние на участък от общински път TGV1100 на територията на Община Ветово (от разклона на 

главен път I-2 Русе – Разград до границата с Община Иваново). За трета поредна година жителите 

на с. Сваленик, Община Иваново, се жалват от неподдържането на участъка, а от кмета на Община 

Ветово до момента няма изразено становище по случая, въпреки проведената кореспонденция.  

Други изказвания няма.  

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 
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6.1. Община Русе да изготви проект за промяна на организацията на движението 

на територията на гр. Русе, за въвеждане на забрана за изпреварването на 

товарните автомобили. 

6.2. Кметът на Община Ветово да изрази писмено становището си относно участъка 

на общински път TGV1100 на територията на община Ветово (от разклона на 

път I-2 Русе – Разград до границата с Община Иваново).  

 

ПО ТОЧКА 7 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

/представете решенията, взети по съответните точки от дневния ред и описани по-горе в текста/ 

Решение  За 

сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

По т. 3. Приема Обобщения доклад за изпълнение 

на областната политика по БДП за второто 

тримесечие на 2021 г. 

За сведение   

По т.4. Общините да представят писмено 

докладите си на секретаря на Комисията на ел. 

адрес: d.kirova@ruse.bg    

За изпълнение Общините  До 3 дни 

По т. 6.  

6.1. Община Русе да изготви проект за промяна 

на организацията на движението на територията 

на гр. Русе, за въвеждане на забрана за 

изпреварването на товарните автомобили. 

 

6.2. Кметът на Община Ветово да изрази писмено 

становището си относно участъка на общински 

път TGV1100 на територията на община Ветово 

(от разклона на път I-2 Русе – Разград до 

границата с Община Иваново). 

 

За изпълнение 

 

 

 

 

За изпълнение 

 

Община 

Русе 

 

 

 

Община 

Ветово 

 

До 15 дни за 

начало на 

процеса 

 

 

До 

13.10.2021 

 

Председателят на ОКБДП закри заседанието в 11:50 ч. 

 

КРАЙ: 11:50 ч. (в случай на присъствено заседание) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол:  

Текуща информация на членовете на ОКБДП; 

Обобщен доклад за изпълнението на политиката по БДП през второто тримесечие на 2021 г. 

Материали към дневния ред /описват се/ 

 

 

…………………………………………                                             

Синан Хебибов /П/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП  

 

…………………………………… 

Диляна Кирова /П/ 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП               
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