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ОДОБРИЛ:        /П/ 
                     ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ  
                     Областен управител на Област Русе 
 

 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 от 14.11.2013 г. 

от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата 
 

Днес, 14.11.2013 г. от 10.00 ч., в Зала № 1 на Областна администрация Русе се проведе 

горепосоченото заседание. Присъстваха 17 от 20 члена, поканени на заседанието на Комисията. 

Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Отсъстваха представители на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Клуб "Отворено 

общество" - Русе  и Гражданско движение „Бъдеще за Русе”.  

 

Г-жа Айлян Карамехмедова – заместник областен управител и председател на 
Комисията при наличие на необходимия кворум откри заседанието.  

Г-жа Карамехмедова изчете предварително изпратения на присъстващите дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2013г. към Областната стратегия за 

подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-2020г.; 

Докладва: Секретарят на Комисията 

 

2. Приемане на План за действие за 2014-2015г., съгласно Областната стратегия за 

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

Докладва: Секретаря на Комисията 

 

3. Други. 

 

Предложението за дневен ред се гласува и се прие единодушно от присъстващите. 

 

 Г-жа Карамехмедова даде думата на секретаря на Комисията г-жа Елица Петкова – 

главен експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие” по първа точка от 

дневния ред да представи обобщена справка за извършеното по дейности съгласно приетия 

План за 2013г. към Областната стратегия за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата в област Русе 2012-2020г. (Приложение 1) 

 След изслушване на представения отчет г-н Йордан Маринов, зам.-кмет на Община 

Иваново взе думата като информира, че членове на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата са взели участие в извършени проверки на всички ж.п. прелези на 

територията на област Русе. Предвид факта, че това е в съответствие с осигуряване на 

безопасността на жителите, той предложи под подходяща форма това да бъде включено в 

отчета за 2013г.  

 Поради обстоятелството, че Регионална здравна инспекция – Русе и Ж.П секция – Русе 

имат отношение към изпълнението на Областната стратегия за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата в област Русе 2012-2020г., г-жа Пенка Попова, началник отдел 

„Административен контрол и регионално развитие” в Областна администрация Русе предложи 

в състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата да бъдат 

включени техни представители.  

 След гласуване Комисията прие с единодушно съгласие следните решения: 
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1. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема 

предложението в нейния състав да бъдат включени представители на 

Регионална здравна инспекция – Русе и Район ПЖПС – Русе, ДП Национална 

компания „Железопътна инфраструктура” – Железопътна секция - Горна 

Оряховица. 

 

2. „Да се поиска информация от Регионална здравна инспекция - Русе, по 

отношение на изпълнението на дейности включени в Плана за 2013г. към 

Областната стратегия за подобряване безопасността на движение по 

пътищата в Област Русе 2012 – 2020г., към които институцията има 

отношение.”  

Срок: 29.11.2013г. 

Отговорник: Областна администрация – Русе 

 

3. „Да се съгласува неприсъствено последната редакция на Отчета на Плана за 

2013г. към Областната стратегия за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата в област Русе 2012-2020г. с членовете на 

Комисията.” 

Срок: 06.12.2013г. 

Отговорник: Областна администрация – Русе 

 

4. „Одобреният Отчет на Плана за 2013г. към Областната стратегия за 

подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-

2020г. да бъде изпратен на членовете на Областната комисия и публикуван на 

интернет страницата на Областна администрация” 

Срок: до 10 работни дни след неговото съгласуване. 

 

 Поради липса на други коментари по първата точка се премина към втора точка от 

дневния ред. 

 Г-жа Петкова представи получените предложения от членовете на комисията за 

включване на дейности в Проекта на Плана за действие. (Приложение 2) 

 По отношение на представените предложения, г-н Николай Петракиев, представител на 

ОД на МВР-Русе поиска думата за уточнения по т. 23 и т. 25, като предложи сроковете и 

отговорниците за изпълнението на тези дейности да бъдат обсъдени и одобрени от членовете на 

Комисията. За т. 23 „Проучване възможността за монтиране на охранителни камери с добра 

разделителна способност и дългосрочно съхраняване на информацията на възлови кръстовища 

на гр. Русе и входно-изходните пътни артерии.” Г-н Петракиев предложи да се потърси 

съдействието на бизнеса (например бензиностанции на възлови места, търговски обекти и др.), 

за използване на техните възможности на охранителните камери. 

 Г-н Митхат Мехмедов от ОПУ – Русе, подкрепи предложението на ОД на МВР, като 

информира, че те са водили подобни разговори със собственици на бензиностанции.  

 Г-жа Искра Антонова, представител на Община Русе обясни на членовете на 

Комисията, че Община Русе е предвидила в продължението на проекта за интергриран градски 

транспорт поставянето на около 15 камери на възлови кръстовища, но това е заложено за 

следващия програмен период.   

 Г-н Мехмедов информира, че ОПУ е направило предложение за поставяне на камера в 

района на кръстовището на гр. Бяла. Становището на КАТ е, че това няма да има необходимия 

ефект, защото причината за ПТП в района е не превишената скорост, а несъобраената скорост 

от страна на водачите. 
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Г-н Любомир Спирдонов, заместник – кмет на Община Бяла допълни, че общината 

желае да има видеонаблюдение в района на кръговото кръстовище. 

След проведената дискусия Комисията с единодушие прие следната формулировка на т. 

23 от Плана за действие 2014-2015г.: 

 „Проучване възможността за монтиране на охранителни камери с добра 

разделителна способност и дългосрочно съхраняване на информацията на възлови 

кръстовища в област Русе и входно-изходните пътни артерии.” 

Срок: до края на 2015г. 

Отговорник:ОПУ – Русе, ОД на МВР – Русе, кметове на общини 

 

По отношение на т. 25 от План за действие за 2014-2015г., съгласно Областната 

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

„Провеждане на анкетно проучване в училищата на територията на Област – Русе с родители на 

ученици до 8-ми клас за въвеждане на задължително ползване на светлоотразителни жилетки от 

деца при отиване и връщане от училище през есенно-зимния сезон.” г-жа Росица Георгиева, 

представител на РИО на МОН взе думата. Тя обясни, че всяка година в изпълнение на проект се 

раздават на учениците светлоотразителни мечета, които да се поставят върху раниците. След 

направено проучване става ясно, че не се ползват. Тя допълни, че тъй като няма законово 

задължение такива жилетки да се носят от учениците трябва да се уточни, ако се направи така 

анкета, то дали след това ще се поиска иницииране на законодателна промяна.  

След кратко обсъждане беше предложено да се проведе разяснителна кампания по време 

на родителските срещи в училищата за значението и необходимостта от използване на 

светлоотразителни знаци/жилетки. 

 

След проведеното обсъждане Комисията с единодушие прие следната формулировка на 

т. 25 от Плана за действие 2014-2015г.: 

„Провеждане на разяснителна кампания в училищата на територията на Област 

– Русе с родители на ученици до 8-ми клас за необходимостта от ползване на 

светлоотразителни знаци/жилетки от деца при отиване и връщане от училище през 

есенно-зимния сезон.” 

Срок: ежегодно, октомври – март  

Отговорник: РИО на МОН, ОД на МВР 

 

 Предложения по останалите дейности от плана не постъпиха и се премина към гласуване, 

при което Комисията единодушно прие следните решения: 

 

1. „Членовете на комисията, които не са изпратили коментари или предложения по 

Проекта на План за действие за периода 2014-2015г. към Областната стратегия за 

подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-

2020г. могат да направят това до 29.11.2013г.” 

Отговорник: Областна администрация – Русе 

 

2. „Да се съгласува неприсъствено последната редакция на Плана за действие за 

периода 2014-2015г. към Областната стратегия за подобряване на безопасността 

на движението по пътищата в област Русе 2012-2020г. с членовете на комисията.” 

Срок: 06.12.2013г. 

Отговорник: Областна администрация – Русе 
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3. „Съгласуваният План за действие за периода 2014-2015г. към Областната 

стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област 

Русе 2012-2020г. да бъде изпратен на членовете на Областната комисия и 

публикуван на интернет страницата на Областна администрация” 

Срок: до 10 работни дни след неговото съгласуване. 

 

Г-жа Карамехмедова премина към т. 3 Други и информира членовете на Комисията за 

предстоящото заседание по инициатива на Областна администрация – Русе и Областна 

администрация – Велико Търново. Заседанието на тема: „Подобряване безопасността на 

движение по път I-5 Русе - В. Търново. Необходимост от реализация на проекти 

„Реконструкция на съществуващото пътно съоръжение и изграждане на нов скоростен 

четирилентов път I-5 Русе – Велико Търново с габарит Г-20” ще се проведе на 25.11.2013г.. 

Предвид необходимостта от навременна реакция от страна на институциите и 

предприемането на реални мерки за подобряване безопасността на движение по пътя, тя 

предложи със Заповед на Областния управител да бъде сформирана работна група от членове 

на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, имащи отношение към 

безопасността на движение по път I-5 Русе – Велико Търново. Целта е членовете на работната 

група да вземат персонално и активно участие в заседанието на 25.11.2013г.  

 След  гласуване комисията прие с единодушно съгласие следните решения: 
1. „На основание чл. 5 от Вътрешните правила за работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата, Комисия предлага на Областния 

управител да се сформира работна група за участие в работна среща на тема 

„Подобряване безопасността на движение по път I-5 Русе- В. Търново. 

Необходимост  от реализация на проекти „ Реконструкция на съществуващото 

пътно съоръжение  и/или  изграждане на нов скоростен четирилентов път I-5 Русе 

– Велико Търново с габарит Г-20” със следния състав: 

Председател: Областен управител на област Русе – Венцислав Калчев 

Членове:  

1. Заместник областен управител на област Русе и Председател на Областната 

комисия по безопасност на движение по пътищата – Айлян Карамехмедова. 

2. Заместник областен управител на област Русе – Милена Хинкова 

3. Секретар на Областната комисия по безопасност на движение по пътищата – 

Елица Петкова 

4. Кмет на община Борово – Георги Георгиев 

5. Кмет на Община Бяла – инж. Кольо Келерджиев 

6. Кмет на Община Две могили – Николай Христов 

7. Кмет на Община Иваново – Георги Миланов 

8. Кмет на Община Русе – Пламен Стоилов 

9. Кмет на Община Ценово – д-р Петър Петров 

10. И.д директор на Областно пътно управление - инж. Пламен Петков 

11. Началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - Комисар Димитър Павлов 

12. ВНД директор на Областна дирекция на МВР Русе - Главен инспектор Георги 

Великов 

13. Началник на сектор „Пътна полиция”, Областна дирекция на МВР Русе – гл. 

инсп. Румен Кръстев 

14. Директор на Дирекция „Автомобилна инспекция” – Русе – Валентин Атанасов 

15. Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев” – проф. д-р дтн Христо Белоев 

16. Др. представители на Областна администрация по преценка на Областния 

управител.” 
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2. „Да се запознаят писмено членовете на Комисията с резултата и взетите решения 

на проведената работна среща на 25.11.2013г.  

Отговорник: Председателя на Комисията 

Срок: до 16.12.2013г. 

 

След гласуването на решенията Председателят на Комисията запозна присъстващите с 

постъпило предложение от заместник управителя на фирма Интертек – г-жа Вяра Станкова 

относно провеждане на информационно-разяснителна кампания във връзка с международния 

стандарт ISO 39001:2012. Стандартът е разработен от Международната организация по 

стандартизация ISO в подкрепа на усилията на международните институции и Глобалния план 

на Общото събрание на ООН за десетилетието на действията за осигуряване на пътна 

безопасност 2011-2020г. Целта на стандарта е да помогне на организациите да управляват 

безопасността на движението по пътищата и да предотвратяват реализирането на рискове, 

свързани с опасности за здравето и живота на служителите, отсъствие на служители поради 

нараняване, необходимост от изплащане на обезщетения, увреждане на корпоративния имидж и 

недопускане до участие в обществени поръчки и др.  

Тя предложи на Комисията да се подложи на гласуване необходимостта от провеждане на 

подобен семинар, като на него общините могат да поканят фирми – партньори по своя преценка. 

След единодушно гласуване, стана ясно, че има интерес към семинар връзка с 

международния стандарт ISO 39001:2012.  

Г-жа Карамехмедова обясни, че след уточняване на дата, час и място с фирмата всички 

членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата ще бъдат поканени 

на семинара. 

Преди да закрие заседанието Председателят на Комисията информира за поставен въпрос 

по отношение на маркировката на пътя от Гара Бяла до Полско косово, която на някои завои е с 

прекъсната линия, а преди 2009 е била с непрекъсната, като поиска становището на ОПУ – Русе. 

Г-н Мехмедов обясни, че на кръстовището на Бяла е извършен оглед на място от 

представители на ОПУ, ОД на МВР и Община Бяла. Там липсва видимост, няма проблеми с 

вертикалната сигнализация, предписано е поставянето на пътни знаци. Възложено е да се 

направи проучване по отношение на премахването на скалния масив, с цел по-добра видимост. 

Беше обяснено, че поради липса на финанси реално няма възможност да се поддържа сервитута 

на Републиканската пътна мрежа. От страна на ОПУ е поискано да се извърши Одит на път I-5, 

който все още не е направен. Към настоящия момент непрекъсната маркировка не може да бъде 

променена. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Карамехмедова благодари на участниците и закри 

заседанието. 

 

                    
                  /П/ 

АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА 
Заместник областен управител и Председател на Комисията 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


