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били в града. Очакваме и още един 
„паяк“, който ще може да вдига и по-
големите и  тежки  коли, като джипове 
и т.н. Но според мен, не само липсата 
на техника, спомага за решаването на 
този проблем, а има и други фактори, 
които повлияват за това. Ако вземем 
примерно к-с Възраждане, където 
проблема е най-сериозен, Община 
Бургас в момента проучва възмож-
ностите за изграждане да допълнител-
ни парко места. Изграждането на таки-
ва, ще спомогне за това, автомобилите, 
който в момента паркират неправилно 
и пречат на пешеходци, майки с колич-
ки, хора в неравностойно положение и 
т.н., да имат варианти за паркиране на 
автомобилите си, на обособените за 
това зони. 

А как ще стане това? Ще се 
направят паркинги в свободните 
зони и парцели в комплекс Въз-
раждане?
За разлика от другите по-големи гра-
дове в страната, като Пловдив и Ва-
рна примерно, в Бургас, общинските 
парцели в центъра и около него за 
почти на привършване, което значи че 
трябва да проучим възможността за 
частни имоти, които да бъдат закупе-
ни и там да се изградят подземни или 
надземни паркинги. 

Т.е. Община Бургас работи се-
риозно по тази възможност?

Г-н Рунчев, вие сте директор 
на едно от най-трудните общин-
ски предприятия, а именно ОП 
Транспорт. Наблюденията на Сдру-
жение SOS-ПТП са, че не ви дости-
га техника (б.р. паяци, камиони 
и т.н.), за да отстранявате непра-
вилно паркиралите автомобили 
в град Бургас. Така ли е наистина?
За сега се стараем с наличната техника, 
да покриваме целия град и доколкото е 
възможно да вдигаме или премества-
ме неправилно паркиралите автомо-

Адвокат Цветомила Вукова е за-
вършила Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”, специал-
ност Право, където се дипломира 
през 2006 г. От 2007 г. до 2013 г. тя 
изгражда кариерата си като част 
от екипите на правните дирекции 
на водещи застрахователни ком-
пании у нас, където специализира 
Застрахователно право и извърш-
ва консултации по разнообразни 
казуси в областта на Гражданско-
правните науки. През 2013 г. адв. 
Вукова започва самостоятелна 
практика и учредява адвокатска 
кантора  като започва тясно да 
си сътрудничи със сдружение за 
защита на пострадали при ПТП 
„SOS ПТП” и други неправителстве-
ни организации  и да оказва правна 
помощ на лица, пострадали при 
катастрофи с цел осигуряване на 
максималната им защита и полу-
чаване на справедливи обезщете-
ния за нанесените им неимущест-
вени и имуществени  вреди.

www.sos-ptp.com

Андрей Рунчев е ди-
ректор на едно от най-
трудните за управления 
звена към Община Бургас, 
а именно ОП Транспорт. 
Под негово ръководство 
са „паяците“ в града, как-
то и синята зона. Именно 
за това потърсихме него-
вото мнение по един от 
най-големите проблеми 
на град Бургас, а именно 
неправилно паркиралите 
автомобили.

И Н Т Е Р В Ю С ЪВЕТИТЕ НА
А ДВ.  ВУКОВА
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Работим по изграждането
на повече паркинги 
в Бургас Разговор с Андрей Рунчев - директор 

ОП Транспорт към Община Бургас.
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и инициативи, обучение на деца, 
учащи и възрастни, провеждане на 
събрания и семинари. Считаме, че 
отговорността, с която се отнасяме, 
отдадеността, с която работим и уси-
лията, които полагаме, ще продъл-
жават да водят до положителните 
резултати, към които се стремим.
Повече подробности за дейността 
на Сдружение “SOS-ПТП” можете да 
получите от нашата уеб страница 
http://www.sos-ptp.com/ или на 
www.facebook.com/SOSPTP1 .
Изразяваме готовността си да отго-
ворим на всички, поставени от Вас 
въпроси на адрес: гр. Благоевград, 
ул. „Плиска“№ 8 и телефони:  0876 37 
42 11; 0700 112 14, както и на email 
адрес: info@sos-ptp.com.
Лице за контакт: Мариела Китова.

Откриването на офиса съвпада със 
стартирането на най- новата ини-
циатива на сдружението, посветена 
на настоящата учебна 2015/2016г.- 
„Отговорни родители“. В рамките на 
кампанията във  всички училища и 
детски градини в област Благоевград 
ще бъдат поставяни плакати, които 
насочват вниманието на родителите 
към обезопасяването на децата в 
превозното средство, спазване пра-
вилата за движение по пътищата и 
даването на положителен пример 
за уважение и толерантност към 
другите. Кампанията се извършва с 
подкрепата и съдействието на РИО-
гр. Благоевград.
Сдружение SOS-ПТП развива широк 
обществен и социален живот, изра-
зяващ се в провеждане на инфор-
мационни и превантивни кампании 

Сдружение „SOS-ПТП“ отваря регионален офис за югозападна България в 
гр. Благоевград с адрес:  ул. „Плиска“ № 8. Координатор за региона е Мари-
ела Китова, сътрудник на сдружението от самото му създаване през 2012г.

Всеки, пострадал при ПТП или близки на починало в пътен инцидент лице могат  да 
получат безплатна консултация и съдействие от г-жа Китова във връзка с упражня-
ването на законните им права за финансово обезщетение в следствие на настъпилото 
застрахователно събитие.

С О Ц И А Л Н И  Д Е Й Н О С Т И

А К А Д Е М И Я ТА  Н А  И Н С П Е К Т О Р
 Х И ТА М И

СДРУЖЕНИЕ SOS-ПТП 
ОТКРИ РЕГИОНАЛЕН ОФИС 
В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

продължава от 1 стр.

продължава на  3 стр.

С ЪВЕТИТЕ НА А ДВ.  ВУКОВА

 

Знаете ли, че за младите шофьо-
ри на възраст от 18 до 24 години 
съществува значително по-голям 
риск да попаднат в тежко ПТП. 
Този риск е до 4 пъти по-голям в 
сравнение с водачите на възраст 
30 до 59 години. Те са свързани 
преди всичко с неопитността и 
младежката възраст: психическа 
и физическа незрялост, склонност 
да  рискуват, стремеж за доказва-
не, употреба на алкохол, нарко-
тици и умора, липса на рутина и 
автоматизъм, ограничен капаци-
тет за откриване и предпазване 
от опасни ситуации, надценяване 
на собствените възможности, 
подценяване на ситуациите и др.

Задължението на водача и пътниците в автомобилите за 
поставяне на обезопасителните колани е регламентирано 
в чл.137а от Закона за движението по пътищата. Изпълне-
нието на това задължение е от изключителна важност при 
настъпване на пътно – транспортно произшествие в което 
сте участник независимо дали като водач или пътник. 

В много от случаите предпазните колани предотвратя-
ват  получаването  на тежки телесни увреждания или нама-
ляват възможността от получаването на такива. Предпаз-
ните колани имат най-голяма ефективност при челен удар 
и при скорост на участниците не по – висока от 70 км/ч. Ва-
жно е да се знае, че предпазните колани не са ефективни при 

Трябва ли 
да поставяме 
обезопасителни 
колани и защо
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Работим по изграждането
на повече паркинги 
в Бургас

те влизат в автомобилите и по този 
начин ние сме с вързани ръце. За 
това се опитваме да работим в син-
хрон с колегите от Обществен ред и 
сектор „Пътна полиция“, за да можем 
да решим голяма част от този про-
блем. 

Според вас, колко време е 
нужен на Община Бургас да се 
справи с неправилно паркира-
лите автомобили?
В момента текат процедури по 
проучване на свободните парцели, 
където ще можем да изградим об-
щински паркинги. Силно се надявам 
в началото на следващата година да 

дадохме няколко сигнала за 
неправилно паркирани авто-
мобили по тротоарите в гра-
да, които пречат на хората да 
вървят по тези тротоари, но за 
жалост никой от Община Бургас 
не се появи и проблема остана. 
Тъй като, казахте, че техниката 
ви е малко, може ли да се поми-
сли върху вариант, при който на 
неправилно паркиралите авто-
мобили да се поставят фишове 
с глоби, за да не е нужно всеки 
път да идва тежка техника и да 
ги отстранява принудително?
Без да прехвърлям топката към дру-
ги служби, но т.н. „паяци“ са техниче-
ско средство и не винаги можем да 
ги ползваме тях. Наистина има ситу-
ации, когато е невъзможно една кола 
да бъде вдигната с „паяк“. Основната 
функция по този контрол е на МВР, 
защото много често най-вече пред 
заведения на някои голям булевард, 
когато техниката отиде да отстрани 
неправилно паркиралите, шофьори-

Има една максима, че човек за да 
използва една услуга, то тази услуга 
трябва да му бъде предоставена по 
качествен начин. Давам пример с 
велосипедните алеи в Бургас. Преди 
да бъдат изградени, малко бургаз-
лии използваха велосипеди, но след 
тяхното изграждане, огромен брой 
от нашите съграждани се качиха 
на велосипед и той им е основното 
превозно средство. Естествено това 
не стана веднага, но с годините хо-
рата все повече използват тези алеи 
и карат велосипеди. По същия начин 
стоят нещата и с паркингите. Ако аз 
знам, че в централна градска част 
има големи паркинги, аз спокойно 
ще тръгвам за там с колата или няма 
да се притеснявам да купя кола на 
жена си, която от своя страна се чуди 
сега къде да паркира. 

Да се върнем към „паяци-
те“, които отстраняват непра-
вилно паркиралите автомоби-
ли. През изминалите месеци, 
ние от Сдружение SOS-ПТП по-

И Н Т Е Р В Ю

продължава от 1 стр.

СДРУЖЕНИЕ SOS - ПТП ОФИСИ: Бургас - пл. „Баба Ганка“ №4, ет.3 / София - ул. „Банат“ № 11-13, офис 5
 гр. Благоевград с адрес:  ул. „Плиска“ № 8, тел.: 0876 37 42 11; 0700 112 14,
гр. Бяла, обл. Русе - ул. „Васил Левски“ №7, тел: 0700 112 14 / 0879 053 531

имаме конкретни резултати по този 
въпрос. За да започнем да правим 
проекти и да започне изграждането 
на тези паркинги. А относно това, 
дали е добре да се пишат фишове за 
неправилно паркиране, това трябва 
да се реши законодателно. Най-ва-
жното обаче си остава самосъзна-
нието и това хората да не нарушават 
законите, като паркират неправилно 
и по този начин създават проблеми 
да всички останали участници в дви-
жението.

страничен удар, доколкото същите позволяват свободно 
движение на главата и крайниците и ефективността им 
тогава значително намалява. 

Правилното поставяне на обезопасителните колани 
е от съществено значение при определяне на размера на 
дължимото застрахователно обезщетение по съдебен 
ред. В случай, че в хода на един съдебен процес срещу за-
страхователя по застраховка „Гражданска отговорност” 
се установи, че пострадалият към момента на инциден-
та е бил без поставен колан и че в случай, че е бил с поста-
вен такъв  това би намалило получените травми, съдът 
може да приеме, че е налице съпричиняване от страна на 
пострадалия и да намали размера на дължимото застра-
хователно обезщетение до 50%.  

телефон на наказателен 
паркинг Бургас  056 / 88 61 61

продължава от 2 стр.
С ЪВЕТИТЕ 

НА А ДВ.  ВУКОВА
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„Съветвам всеки, който е пострадал при ПТП, да 
потърси за съдействие Сдружение SOS-ПТП! Тези 
хора наистина помагам изключително много, 
дори и аз не вярвах, че нещо може да се случи, но 
това беше до момента, в който не получих свое-
то парично обезщетение! Търсете правата си 
докрай и се доверете на правилните хора, а това 
несъмнено са хората от Сдружение SOS-ПТП!
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НА КОГО ПОМОГНАХМЕ

(НЕ) СЕРИОЗНО НА ПЪТЯЕмилия Петров 
Пострадала в ПТП, средна телесна повреда!

Седи си един полицай на магистралата и по едно 
време му се обажда негов колега:

– Шефе, към тебе идва една блондинка. Спри я, 
отиди при колата й, отвори вратата и си свали гащи-
те.

Послушал го, спрял блондинката, отишъл при нея, 
свалил си гащите, а тя казала:

– Ееее.... пак ли проба за алкохол!?

Полицай пита плачещо дете: 
– Защо плачеш, мило момче? 
– Не знам 
– А как се казваш? 
– Не знам 
– Какъв е адреса ти? 
– www.momchence.com


