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НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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Безопасна Универсална Мобилност

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП

ОБЛАСТ

БУРГАС

ГОДИНА

2020

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
1. Докладът на областно ниво се разработва на годишна база, като отразява състоянието на БДП в областта и
изпълнението на областната политика по БДП към съответната отчетна година.
2. Информацията по отделните раздели от Доклада се подготвя от секретариата на ОКБДП, като се систематизира
информацията, подадена от членовете на ОКБДП по образци на ДАБДП: приложения 6.1 – за общините, 6.2 – за
ОДМВР, 6.3 – за ОПУ, 6.4 – за РУО, 6.5 – за ЦСМП, 6.6. – за РЗИ, 6.7 – за БЧК и 6.8 – за РДАА към обобщения план
за действие 2021-2023 г.
3. Членовете на ОКБДП представят на секретариата на ОКБДП информацията от своите компетенции по т. 2 в срок до
15ти февруари на годината, следваща отчетната година, с цел включване на информацията в единен областен
доклад.
4. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира, разяснява, подпомага и координира получаването на
информацията от членовете на ОКБДП по т. 2 в срок до 15 февруари, като следи за нейната коректност, яснота и
изчерпателност.
5. Всички раздели от Доклада следва да се попълнят от секретариата на ОКБДП, на база на получената по т. 2
информация. Информацията във всеки раздел следва да е коректна, ясна и изчерпателна.
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6. На местата в Доклада, където се изисква информация за Общините, същата следва да е представи за всяка една от
Общините на територията на областта. Това е изискуемо с оглед получаване на информация за състоянието на БДП
по Общини.
7. Раздел 1 Обща информация и Раздел 2 Административна информация се попълват с информация, налична в
секретариата на ОКБДП.
8. Раздел 3 Състояние на БДП: Информацията по т. 1.1 и 1.2 се подава
секретариата на ОКБДП; Информацията по т. 1.3 и 1.2 се подава от ЦСМП
на ОКБДП; Информацията по т. 2.1 се подава от ОПУ и се нанася в
Информацията по т. 2.2 се подава от Общините и се нанася в таблицата от

от ОДМВР и се нанася в таблицата от
и се нанася в таблицата от секретариата
таблицата от секретариата на ОКБДП;
секретариата на ОКБДП.

9. Раздел 4 Годишно изпълнение на План-програмата: на база получената от членовете информация секретариатът на
ОКБДП систематизира попълването на цялата таблица и попълва информацията, отнасяща се до общата оценка на
изпълнението.
10. Раздел 5 Срещани проблеми и препоръки към ДАБДП се попълва от секретариата на ОКБДП на база наблюдения
или предложения от членове на ОКБДП.
1. След като Докладът се състави в цялостен вид от секретариата на ОКБДП, докладът разглежда се и се приема като
проект на заседание на ОКБДП, след което се изпраща в ДАБДП в срок до 1 ви март на годината, следваща
отчетната година. Доклади, представени след този срок, няма да бъдат разгледани и анализирани за целите на
общото докладване от ДАБДП към Министерския съвет, като в общия доклад до Министерския съвет ще бъде
отбелязано липсата на съответния областен доклад.
2. Докладът се изпраща от ОКБДП до ДАБДП само по електронен път на електронен адрес mpetrova@sars.gov.bg, във
формат Word, заедно с официално подписано и заведено с деловоден номер придружително писмо.
3. Докладът се преглежда от ДАБДП за съответствие с изискуемите форма и съдържание. При необходимост от
ревизия на Доклада, ДАБДП дава съответните указания, които ОКБДП следва да отрази в ревизиран доклад и да го
представи в ДАБДП в срок от 5 работни дни.
4. Докладът, в съответстващ и одобрен от ДАБДП вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП.
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РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Област:

Бургас

Общини в състава на
областта:

13 – Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен,
Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

Населени места в
състава на областта:

262 (20 града и 242 села)
Градове – Айтос, Бургас, Българово, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър,
Обзор, Свети Влас, Поморие, Ахелой, Каблешково, Китен, Приморско, Созопол,
Черноморец, Средец, Сунгурларе, Царево, Ахтопол
Села:
Община Айтос – Дрянковец, Зетьово, Карагеоргиево, Караново, Лясково, Малка Поляна,
Мъглен, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Съдиево, Тополица, Черна Могила,
Черноград, Чукарка
Община Бургас – Братово, Брястовец, Димчево, Драганово, Извор, Изворище, Маринка,
Миролюбово, Равнец, Твърдица
Община Камено – Винарско, Вратица, Желязово, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски
Извор, Русокастро, Свобода, Трояново, Тръстиково, Черни Връх
Община Карнобат – Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Деветинци, Детелина, Добриново,
Драганци, Драгово, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Кликач, Козаре,
Крумово Градище, Крушово, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Сан-Стефано, Сигмен,
Смолник, Соколово, Сърнево, Хаджиите, Церковски, Черково
Община Малко Търново – Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Граматиково, Евренозово,
Заберново, Звездец, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово
Община Несебър – Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица, Оризаре, Паницово, Приселци,
Раковсково, Тънково
Община Поморие – Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник,
Каменар, Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Порой, Страцин
Община Приморско – Веселие, Ново Паничарево, Писменово, Ясна Поляна
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Община Руен – Билка, Вишна, Вресово, Добра Поляна, Добромир, Дропла, Дъскотна,
Заимчево, Зайчар, Каменяк, Каравельово, Китка, Листец, Люляково, Мрежичко, Планиница,
Подгорец, Преображенци, Припек, Просеник, Разбойна, Речица, Рожден, Рудина, Руен,
Рупча, Ръжица, Сини Рид, Скалак, Снежа, Снягово, Соколец, Средна Махала, Струя,
Топчийско, Трънак, Череша, Шиварово, Ябълчево, Ясеново
Община Созопол – Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Индже Войвода, Крушевец, Присад,
Равадиново, Равна Гора, Росен
Община Средец – Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник, Вълчаново, Голямо
Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Долно Ябълково, Драка, Драчево,
Дюлево, Загорци, Зорница, Кирово, Кубадин, Малина, Момина Църква, Орлинци, Проход,
Пънчево, Радойново, Росеново, Светлина, Синьо Камене, Сливово, Суходол, Тракийци,
Факия
Община Сунгурларе – Бероново, Босилково, Ведрово, Везенково, Велислав, Вълчин,
Горово, Грозден, Дъбовица, Есен, Завет, Камчия, Климаш, Костен, Лозарево, Лозица,
Манолич, Подвис, Прилеп, Пчелин, Садово, Скала, Славянци, Съединение, Терзийско,
Черница, Чубра
Община Царево – Бродилово, Българи, Варвара, Велика, Изгрев, Кондолово, Кости,
Лозенец, Резово, Синеморец, Фазаново
Население на областта:

313 132 жители (по данни на НСИ към 31.12.2019 г.)

Състав на ОКБДП:

Председател: Вълчо Чолаков – Областен управител на област Бургас;
Заместник-председател: Владимир Крумов – Заместник-областен управител;
Секретар: Мариана Динева – Главен експерт в отдел „КАК“ на Областната администрация
Членове:
1.Владимир Бошнаков – Главен специалист ОМП и служител по сигурността на
информацията в Областна администрация Бургас;
2.Старши комисар Калоян Калоянов – Директор на ОД МВР Бургас;
3.Главен инспектор Пламен Николов – Началник Сектор „Пътна полиция“, ОДМВР Бургас;
4.Инж. Митко Порязов – Директор на ОПУ Бургас;
5.Главен инспектор Кирил Костадинов – И. д. Директор на Регионална дирекция
„Автомобилна администрация“ Бургас;
6.Главен инспектор Стоян Грозданчев – Началник на Зонално Жандармерийско управление
Бургас;
7.Христина Димитрова – Старши експерт в РУО на МОН Бургас;
8.Виолета Радева – Директор на Областния комитет на БЧК Бургас;
9.Инж. Наталия Миткова - Началник на Районен център ЕЕНСП тел. 112 Бургас;
10.Д-р Димитър Желязков – Заместник-директор на ЦСМП Бургас;
11.Стефан Петров – Заместник-председател на ОЗБГ;
12.Инспектор Радослав Иванов – РДПБЗН Бургас;
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13.Емилия Илиева – Регионален представител на Българска асоциация на пострадалите при
катастрофи;
14.Мария Димитрова – Председател на Фондация „Безопасни улици от Валя“;
15.Тодор Йосифов – Национален председател на Национално сдружение „Младежки глас“;
16.Дияна Бедросян – Главен редактор на „Дарик Радио“ Бургас;
17.Иван Гюлев – Началник на отдел „БОД“ в Община Бургас;
18.Андрей Рунчев – Директор на ОП „Транспорт“, Община Бургас;
19.Румен Кисьов – Зам. кмет на община Созопол;
20.Гергана Димитрова – Секретар на община Малко Търново;
21.Инж. Кунчо Гайдов – Зам. кмет на община Поморие;
22.Представители на общините Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Приморско, Руен,
Средец, Сунгурларе и Царево.

РАЗДЕЛ 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП
Заседание 1:

Дата на заседанието: 12.02.2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Запознаване на участниците в заседанието с Решение № 776/19.12.2019 г. на Министерски съвет
на Република България и доклада на ДАБДП за 2019 г. Доклад от техническия секретар на ОКБДП.
2. Състояние на общинската и републиканската пътни мрежи на територията на областта. Критични
участъци, предприети мерки за подобряване условията за безопасно движение. Планирани ремонти,
обем на дейностите и планиран бюджет за възстановяване на участъците. Кратки доклади от
представителите на Общините и ОПУ Бургас.
3. План – програми за подобряване безопасността на движението по общини. Планирани
дейности в държавните структури и неправителствените организации за 2020 г. Изготвени и
въведени в действие „Комплекс от мерки по БДП“ спрямо работещите в организациите на бюджетна
издръжка за предпазване от ПТП. Кратки доклади от участниците в заседанието (общини,
организации на бюджетна издръжка, НПО).
4. Предприети мерки и планирани обучения в училищата и с обществеността по подобряване
безопасността на движението. Кратки доклади от участниците в заседанието (общини, РУО Бургас,
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Червен кръст Бургас, НПО).
5. Резултати от контролната дейност на органите на „Пътна полиция“ от началото на годината.
Наложени санкции на нарушителите. Рискови групи, опасни участъци от пътната и уличната мрежа.
Планирани мерки за превенция и подобряване дисциплината на участниците в движението по
пътищата. Кратък доклад от представителя на Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас.
6. Извършена дейност от НПО по запознаване на обществеността с проблемите на безопасността на
движението по пътищата. Представяне на информацията от представителите на НПО.
7. Необходими действия от страна на държавните структури, местната власт и НПО за подобряване на
информационната осведоменост на участниците в движението. Дискусия по темата.
8. Други въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата.
Взети решения: Няма взети решения.
Заседание 2:

Дата на заседанието: 22.06.2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Състояние на общинската и републиканската пътни мрежи на територията на областта. Критични
участъци, предприети мерки за подобряване условията за безопасно движение. Планирани ремонти,
обем на дейностите и планиран бюджет за възстановяване на участъците. Кратки доклади от
представителите на общините и ОПУ Бургас.
2. План – програми за подобряване безопасността на движението по общини. Планирани дейности в
държавните структури и неправителствените организации за 2020 г. Изготвени и въведени в
действие Мерки по БДП спрямо работещите в организациите на бюджетна издръжка за предпазване
от ПТП. Кратки доклади от участниците в заседанието (общини, организации на бюджетна издръжка,
НПО).
3. Предприети мерки и планирани обучения в училищата и с обществеността по подобряване
безопасността на движението в светлината на епидемиологичната обстановка. Кратки доклади от
участниците в заседанието (общини, РУО Бургас, Червен кръст Бургас, НПО).
4. Резултати от контролната дейност на органите на Пътна полиция от началото на годината.
Наложени санкции на нарушителите.Рискови групи, опасни участъци от пътната и уличната мрежа.
Планирани мерки за превенция и подобряване дисциплината на участниците в движението по
пътищата. Кратък доклад от представителя на Пътна полиция.
5. Извършена дейност от неправителствените организации по запознаване на обществеността с
проблемите на безопасността на движението по пътищата. Представяне на информацията от
представителите на НПО.
6. Необходими действия от държавни структури, местната власт и НПО за подобряване на
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информационната осведоменост на участниците в движението. Дискусия по темата.
7. Други въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата.
Взети решения: Няма взети решения.
Заседание 3:

Дата на заседанието: 04.09.2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Представяне на темите и материалите към дневния ред
2. Обсъждане на текущата информация за дейността по БДП на членовете на ОКБДП за периода юли
- август
3. Обобщен преглед на изпълнението на точки от дневния ред на предходни редовни заседания на
ОКБДП
4. Подготовка за настъпващата нова учебна година
Взети решения:
1. Приемане на информацията, докладвана по образците на ДАБДП, за сведение;
2. Изготвяне на доклад от РДАА в срок 30.09.2020 г. до председателя на ОКБДП за МПС, превозващи
деца;
3. Прилагане на мерки от Общините, РУО и БЧК за гарантиране безопасността на учениците през
учебната година.

Заседание 4:

Дата на заседанието: 20.11.2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Докладване на изпълнението по Мярка 100 Плана за действие за подобряване на безопасността на
движението по пътищата за 2020 г., приет с Решение на Министерския съвет №776/19.12.2019 г.
2. Докладване и обсъждане на изпълнението на Областната план-програма за 2020 г. през периода
септември – ноември.
3. Разни.
Взети решения:
1. Провеждане на цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската и уличната пътна мрежа,
съвместно между общинските администрации и ОД на МВР, преди настъпване на летния сезон,
началото на учебната година и настъпване на зимния сезон, да се предприемат текущо през цялата
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година;
2. Докладите за дейността на членовете на ОКБДП през отчетния период се приемат за сведение;
3. Предстоящо приемане на нов Правилник за организацията, функциите, дейността и работата на
ОКБДП.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ НА ДАБДП ДО ОКБДП
Указание 1:

Изх. № ДАБДП 01-019/10.01.2020 г. - Във връзка с приоритетни дейности на ОКБДП
Секретариатът на ОКБДП е предприел следните действия:
Изискана е информация от членовете на ОКБДП, която е систематизирана съобразно актуализирания
образец на годишен доклад за 2019 г. за изпълнение на областната политика по БДП, като е
изискана също и допълнителна информация за планирани инициативи и предложения за такива по
повод 29 юни - Деня на безопасността на движение по пътищата. Областният годишен доклад е
изпратен на ДАБДП в изискуемия срок до 31 януари 2020 г.
Планираните мерки са систематизирани в актуализирания образец на план-програма за 2020 г. за
изпълнение на областната политика по БДП съобразно заложените в обобщения план за действие
2020 приоритетни области.
ДАБДП е уведомена за планираните заседания на ОКБДП за 2020 г., попълнени в предоставения
образец за график. При настъпилите впоследствие промени на датите своевременно е изпратен
актуализиран нов график.

Указание 2:

Изх. № ДАБДП 01-174/10.04.2020 г.
Във връзка с представяне от ДАБДП на някои принципни разяснения по отношение на основните
пропуски при изготвянето на годишните доклади и план-програмите, както следва:
-

Анализ на ПТП от страна на стопаните на пътя и оценка на риска от ПТП в населени места;
Указания за изготвяне на Генерални планове за организация на движението в населени места;
Указания за провеждане на съвместни регионални учения.

Секретариатът на ОКБДП е предприел следните действия:
Разясненията са сведени до знанието на членовете на ОКБДП от общинските администрации и
институциите, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата с цел подаване на
конкретна и пълна информация във връзка с изготвянето на Областния годишен доклад за 2019 г. и
на План-програмата по БДП за 2020 г.
Указание 3:

Изх. № ДАБДП 01-232/22.05.2020 г.
Във връзка с възобновяване дейността на ОКБДП след първия „локдаун“, наложен заради
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възникналата коронавирусна инфекция и предприемане мерки за:
-

Финализиране на годишните доклади и план-програми за изпълнение на областната политика
по БДП, съгласно ревизиите и указанията на ДАБДП;
Обезпечаване провеждането на заседания на ОКБДП;
Представяне в ДАБДП на документи, свързани с ОКБДП, в т. ч. заповеди за сформирането им,
устройствени правилници и др.

Секретариатът на ОКБДП е предприел следните действия:
-

Уведомена е ДАБДП за отлагане на заседанието на ОКБДП, предвидено за второто тримесечие
за 22.06.2020 г.;
Фокусирано е вниманието при изпълнението на областната политика по БДП основно към
предварително планираните мероприятия в условия на рязко намалени финансови
възможности на общините.

До края на април са изпратени на ДАБДП окончателните Областен Годишен доклад по БДП за 2019 г.
и Областна План-програма за 2020 г., преработени съгласно указанията на ДАБДП, както и
актуалната заповед за състава на ОКБДП – Бургас и действащия към момента Правилник.
Указание 4:

Изх. № ДАБДП 01-274/09.06.2020 г.
Във връзка с изпълнение на мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за
безопасно движение по пътищата по повод 29 юни – Деня на безопасността на движение по
пътищата.
Секретариатът на ОКБДП е предприел следните действия:
Тематичните визуализационни материали, предоставени от ДАБДП с акцент върху някои от основните
аспекти от безопасното поведение на пътя - поставяне на обезопасителни колани, безопасно
придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на
допустимата скорост на движение, са изпратени на общинските администрации.
Кметовете са приканени да обмислят и планират партньорски инициативи за визуализирането и
популяризирането на материалите по подходящ начин, който дава възможност за отправяне на
послания към широката обществена аудитория

Указание 5:

Изх. № ДАБДП 01-469/25.9.2020 г.
Във връзка с изпълнение на мярка 100 „Предприемане на цялостни обходи и огледи на състоянието
на общинската и уличната пътна мрежа, съвместно между общинските администрации и ОД на МВР,
преди настъпване на летния сезон, началото на учебната година и настъпване на зимния сезон“ от
Плана за действие за подобряване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г., приет с
Решение на Министерския съвет № 776 от 19 декември 2019 г.
Секретариатът на ОКБДП е предприел следните действия:
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- Създадена е работна организация за извършване на обходите и огледите във връзка с настъпване
на есенно-зимния сезон по общини;
- Обезпечено е изготвянето на подробни доклади по общини с конкретни констатации за състоянието
и набелязани превантивни/корективни мерки със срокове за изпълнение съгласно образец
Приложение 1;
- Докладвано е изпълнението на мярката на заседание на Областната комисия по БДП;
- Представен е обобщен доклад на ниво област в ДАБДП съгласно образец Приложение 2 в срок до
18 ноември 2020 г.
Указание 6:

Изх. № ДАБДП 01-411#19/06.10.2020 г.
Във връзка с Методически указания на ДАБДП за приемане и прилагане на единни Правила за
състава, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на
движението по пътищата (ОКБДП) в изпълнение на политиката по безопасност на движението по
пътищата (БДП) на областно ниво.
Секретариатът на ОКБДП е предприел следните действия:
На база на Единните правила е разработен проекто-правилник на ОКБДП Бургас, който е изпратен на
членовете на ОКБДП за коментари и забележки с оглед на приемането му чрез писмена процедура за
неприсъствено вземане на решение, проведена през месец декември 2020 г.

Указание 7:

Изх. № ДАБДП 01-561/30.10.2020 г.
Във връзка с Методически указания за прилагане на Национална стратегия по безопасност на
движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. на областно и общинско ниво.
Секретариатът на ОКБДП е предприел следните действия:
Създадена е своевременна организация за подготовка на информацията от ОКБДП във връзка с
изготвянето на общинските планове за 2021 г. и общинските доклади за изпълнението през 2020 г.,
както и представянето им на Секретариата.
Взети са под внимание Методическите указания при планирането на мерките, които са
конкретизирани допълнително в образеца на План-програмата за 2021 г..
Взети са под внимание Методическите указания при отчитането на изпълнението на мерките от
Годишната областна план – програма в Годишния областен доклад за 2020 г.

Указание 8:

Изх. № ДАБДП 01-733/22.12.2020 г.
Във връзка с докладването по изпълнението на мярка 100 от Плана за действие за подобряване на
безопасността на движението по пътищата за 2020 г.
Секретариатът на ОКБДП е предприел следните действия:
Уведомени са общинските администрации относно слабостите, констатирани в образците с
резултатите от обходите по Мярка 100, изпратени в Областната администрация (и респективно
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обобщени в Областния доклад до ДАБДП) в края на миналата година, които възпрепятстват
събирането, систематизирането, интерпретацията и анализа на данните на ниво община и даде
насоки за изпълнение на ангажимента им, свързан с подготовката и поддържането на база данни за
състоянието на пътната инфраструктура.

РАЗДЕЛ 3
СЪСТОЯНИЕ НА БДП
1. ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
1.1 Статистика на ниво ОБЛАСТ
/попълва се от секретариата на ОКБДП по данни, подадени от ОДМВР в образец 6.2/
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

367

Загинали:

26

Тежко ранени:

33

Тенденция спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите ПТП,
загинали и тежко
ранени)

През 2020 г. настъпилите пътнотранспортни произшествия на територията на област Бургас
са общо 367 бр. ПТП, от които с 26 загинали и 432 ранени.

Анализ на
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава спад на
ПТП и броя на тежко ранените и загиналите. Общия брой тежки ПТП през 2020 г. са с 69 броя
по-малко от предходната 2019 г. Загиналите са с 3 по-малко, а ранените - със 119 души помалко.
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Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

ПТП, загинали и
тежко ранени,
разпределени по
общини

Тежки ПТП по вид на участник:
-

Водач – настъпили 342 бр. ПТП с 26 загинали и 406 ранени;
Пътник - настъпили 2 бр. ПТП с 2 ранени;
Пешеходец – настъпили 21 бр. ПТП с 2 загинали и 21 ранени.
Община Айтос
а) Общ брой тежки ПТП – 24
б) Брой загинали – 9
в) Брой тежко ранени – 3
Община Бургас
а) Общ брой тежки ПТП – 190
б) Брой загинали – 5
в) Брой тежко ранени – 6
Община Камено
а) Общ брой тежки ПТП – 10
б) Брой загинали – 0
в) Брой тежко ранени – 2
Община Карнобат
а) Общ брой тежки ПТП – 24
б) Брой загинали – 1
в) Брой тежко ранени – 2
Община Малко Търново
а) Общ брой тежки ПТП – 5
б) Брой загинали – 2
в) Брой тежко ранени – 1
Община Несебър
а) Общ брой тежки ПТП – 29
б) Брой загинали – 0
в) Брой тежко ранени – 0
Община Поморие
а) Общ брой тежки ПТП – 22
б) Брой загинали – 0
в) Брой тежко ранени – 0
Община Приморско
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а) Общ брой тежки ПТП – 8
б) Брой загинали – 1
в) Брой тежко ранени – 3
Община Руен
а) Общ брой тежки ПТП – 8
б) Брой загинали – 1
в) Брой тежко ранени – 5
Община Созопол
а) Общ брой тежки ПТП – 13
б) Брой загинали – 2
в) Брой тежко ранени – 2
Община Средец
а) Общ брой тежки ПТП – 13
б) Брой загинали – 3
в) Брой тежко ранени – 2
Община Сунгурларе
а) Общ брой тежки ПТП – 13
б) Брой загинали – 1
в) Брой тежко ранени – 6
Община Царево
а) Общ брой тежки ПТП – 8
б) Брой загинали – 1
в) Брой тежко ранени – 1
Причини за ПТП

За изминалия период на 2020 г. на територията на ОДМВР - Бургас са регистрирани
общо 1391 ПТП, като ПТП с пострадали са регистрирани 367 бр. с 26 загинали и 432 ранени
/от тях тежко ранени са 33 бр./. За същия период на 2019 г. са регистрирани общо 1776 ПТП,
като с пострадали са регистрирани 436 бр. ПТП с 29 загинали и 551 бр. ранени. Отчита се
намаление на общия брой ПТП с 385, намаление на ПТП с пострадали с 69 бр., намаление на
загиналите с 3-ма и намаляване на ранените с 119 бр.
По основна причина за настъпване на ПТП се констатира, че 349 ПТП от общия брой на
регистрираните ПТП с пострадали за 2020 г. са настъпили поради нарушения извършени от
водачите, при които са загинали 26 и са ранени 412 участника. Съпоставено за същия
период на 2019 г. се наблюдава намаление на ПТП с 68, увеличение на загиналите с 1 и
намаление на ранените със 123.
Следват ПТП, настъпили поради нарушения на пешеходци. За периода са регистрирани
9 бр. тежки ПТП, без загинали и 9 ранени. Съпоставимо за същия период на 2019 г. се
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констатира запазване броя на ПТП, намаление на загиналите с 4 и увеличение на ранените с
4.
През отчетния период поради движение с несъобразена скорост с пътните условия са
регистрирани 73 тежки ПТП с 12 загинали и 90 ранени. За 2019 г. са регистрирани 88 тежки
ПТП с 6 загинали и 121 ранени. Констатира се намаление на тези ПТП с 15, намаление на
ранените с 31 и увеличение на загиналите с 6.
Поради друго нарушение на водач през 2020 г. са регистрирани 51 тежки ПТП с 2
загинали и 55 ранени. За 2019 г. са регистрирани 41 ПТП с 1 загинал и 44 ранени.
Констатира се увеличение на тези ПТП с 10, увеличение на ранените с 11 и увеличение при
броя на загиналите с 1.
Поради отнемане предимство на ППС на кръстовище през отчетния период са
регистрирани 39 тежки ПТП с 1 загинал и 46 ранени. За 2019 г. са регистрирани 54 ПТП с 1
загинал и 74 ранени. Констатира се намаление на тези ПТП с 15, намаление на ранените с 28
и запазване броя на загиналите.
Поради отнемане предимство на пешеходец през 2020 г. са регистрирани 36 тежки
ПТП с 2 загинали и 34 ранени. За 2019 г. са регистрирани 45 ПТП с 1 загинал и 50 ранени.
Констатира се намаление на тези ПТП с 9, намаление на ранените с 16 и увеличение на
загиналите с 1.
Поради внезапна промяна посоката на движение през отчетния период са
регистрирани 34 тежки ПТП с 2 загинали и 39 ранени. За 2019 г. са регистрирани 20 ПТП с 4
загинали и 19 ранени. Констатира се увеличение на тези ПТП с 14, увеличение на ранените с
20 и намаление на загиналите с 2.
През 2020 г. поради движение с несъобразена скорост с други условия са
регистрирани 33 тежки ПТП с 3 загинали и 45 ранени. За 2019 г. са регистрирани 41 тежки
ПТП с 4 загинали и 62 ранени. Констатира се намаление на тези ПТП с 8, намаление на
ранените със 17 и намаление на загиналите с 1.
ПТП по вид

Анализът на ПТП с пострадали за 2020 г. по вид на ПТП показва:
Най-голям е броят на ПТП, при които е налице “блъскане на пешеходец”. Регистрирани са 99
ПТП със 7 загинали и 96 ранени. За 2019 г. са регистрирани общо 111 ПТП с 11 загинали и
107 ранени. Констатира се намаление на тези ПТП с 12, намален е броят на ранените с 11 и
на загиналите с 4.
На второ място е “сблъскване между МПС странично”. Регистрирани са 50 ПТП с 1 загинал и
60 ранени. За 2019 г. са регистрирани общо 67 ПТП с 3 загинали и 101 ранени. Констатира се
намаление на тези ПТП със 17, намаление на ранените с 41 и намаление на загиналите с 2.
На трето място регистрираните ПТП са от вида “преобръщане на МПС извън пътното платно“.
Регистрирани са 28 ПТП с 1 загинал и 35 ранени. За 2019 г. са регистрирани общо 35 ПТП с 1
загинал и 44 ранени. Констатира се намаление на тези ПТП със 7, намаление на ранените с 9
и запазване броя на загиналите.
Следват ПТП от вида “сблъскване между МПС отзад ”. Регистрирани са 24 ПТП с 3 загинали и
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35 ранени. За 2019 г. са регистрирани общо 36 ПТП с 2 загинали и 47 ранени. Констатира се
намаление на тези ПТП с 12, намаление на ранените с 12 и увеличение на загиналите с 1.
От вида „блъскане в крайпътно съоръжение“ през 2020г. са регистрирани 22 тежки ПТП с 4
загинали и 23 ранени. За 2019 г. са регистрирани 24 тежки ПТП с 1 загинал и 34 ранени.
Отчита се намаление на тези ПТП с 2, увеличение на загиналите с 3 и намаление на ранените
с 11.
Следват ПТП от вида „блъскане в дърво“. През 2020 г. са реализирани 18 тежки ПТП с 6
загинали и 22 ранени. През 2019 г. са регистрирани 17 ПТП с 2 загинали и 24 ранени.
Констатира се увеличение на ПТП с 1, увеличение на загиналите с 4 и намаление на ранените
с 2.
Анализът за 2020 г. показва, че най-голям е броят на загиналите участници при настъпили
тежки ПТП от вида „блъскане на пешеходец“ - 7 загинали при реализирани 99 ПТП, а найпагубни са ПТП от вида „блъскане в дърво“ -18 ПТП с 6 загинали и 22 ранени.
ПТП с деца

Общият брой на настъпилите ПТП със загинали и ранени деца за 2020 г. на територията на
област Бургас е 49. От тях има 3 загинали и 49 ранени деца.

ПТП с възрастни
над 65 г.

На територията на област Бургас през 2020 г. са настъпили 145 ПТП с 4 загинали и 43 ранени
при участници в движението над 65 годишна възраст.

Година на първа
регистрация на
превозни средства,
участвали в ПТП със
загинали и тежко
ранени

Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Бургас не води статистика по
годините на регистрацията на автомобилите.

Участъци с
концентрация на
ПТП

Съгласно изискванията и разпоредбите на Наредба № 5 от 2003 г. – „за установяване и
обезопасяване участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за
категоризиране безопасността на пътищата“, през 2020 г. на територията на област Бургас в
населени и извън населени места е установен 1 нов участък с концентрация на ПТП.
Установени участъци с концентрация за предходни години са:
Път ІІ-73 от км. 45+200 до км. 45+460
Път ІІ-73 от км. 45+660 до км. 45+760
Път І-6 от км. 489+700 до км. 490+500
Гр. Карнобат, бул. „Москва- заключен м/у кръстовищата му с бул. „България“/ ул.
„Индустриална“ и ул. „Граф Игнатиев“ паркинг
Гр. Карнобат, ул. „Христо Смирненски“- от пл. „Трети Март“ до к-ще с ул. „Екзарх
Антим І“
Път І-6 от км. 430+600 до км. 431+000
Път І-6 от км. 444+400 до км. 445+000
15

Издадени писмени
предупреждения,
сигнални писма и
разпореждания

Гр. Бургас, път І-9 км. от 247+700 до км. 248+000

До общини: 220 бр. сигнални писма
До ОПУ: 60 бр. сигнални писма
До фирми, поддържащи пътя: Няма изпратени сигнални писма
Във връзка с изпратените уведомителни писма до Областно пътно управление – Бургас, както
и общинските администрации на територията на областта се предприемат действия по
отстраняването на констатираните нередности. Провеждат се съвместни комисии с оглед
определяне на конкретните мероприятия за отстраняване на несъответствията.

Предприети
дейности по
отстраняване на
несъответствията

1.2 Статистика на ниво ОБЩИНА
/попълва се от секретариата на ОКБДП по данни, подадени от ОДМВР в образец 6.2 за ВСЯКА от общините на
територията на областта/
Община – Бургас
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

190

Загинали:

5

Тежко ранени:

6

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 190 бр. тежки ПТП, при които има 5 загинали и 211 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава спадане на
резултатите и по трите показателя. Общия брой тежки ПТП през 2020 г. са с 23 броя по-малко
от предходната 2019 г. Загиналите са с 8 души по-малко, а ранените с 42 души по-малко.

на
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Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки
-

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини
Причини за ПТП

Общ брой тежки ПТП – 190
Брой загинали – 5
Брой тежко ранени – 6

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане на пешеходец, сблъскване между
МПС странично, преобръщане на МПС извън пътното платно, сблъскване между МПС отзад,
блъскане в крайпътно съоръжение, блъскане в дърво.

ПТП с деца

Общият брой през 2020 г. на настъпилите ПТП с деца до 17 годишна възраст на територията
на община Бургас е 6 бр. ПТП. При настъпването им 7 са ранени.

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

През 2020 г. на територията на община – Бургас са настъпили 21 бр. ПТП с участието на лица
над 65 годишна възраст с 24 ранени.

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на община Бургас е установен 1 нов участък с концентрация на ПТП на път І6 от км. 489+800 до км. 490+100.

с
на

ПТП по вид на участник:
Водач – настъпили 168 бр. ПТП с 5 загинали и 188 ранени
Пътник - настъпили 2 бр. ПТП с 2 ранени
Пешеходец – настъпили 17 бр. ПТП с 2 загинали и 16 ранени

Основна причина за настъпване на тежките ПТП-та са поради извършени нарушения
страна на водачите на МПС. Същите са настъпили поради следните причини: - нарушения
пешеходци, движение с несъобразена скорост с пътните условия, отнемане предимство
ППС на кръстовища, отнемане предимство на пешеходеци и внезапна промяна посоката
движение.

от
на
на
на

Община – Созопол
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

13

Загинали:

2

Тежко ранени:

2
17

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 13 бр. тежки ПТП, при които има 2 загинали и 14 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. общия брой тежки ПТП
през 2020 г. са с 1 брой по-малко от предходната 2019 г. Загиналите са с 1 повече, а
ранените с 14 души по-малко.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Загинали и тежко ранени участници:
Загинал – пешеходци 2-ма
Тежко ранени – 9-ма водачи, 4-ма пътници

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 13
Брой загинали – 2
Брой тежко ранени – 2

Причини за ПТП

Основни причини за настъпване на тежки ПТП на територията, обслужвана от РУ – Созопол са
както следва:
9 бр.- несъобразена скорост от водачите на МПС, 2 бр. - навлизане в съседна пътна лента, 1
бр. – неспазване на дистанция, 1 бр. – отнемане на предимство

ПТП по вид

Видове
3 бр. – блъскане на пешеходец, 6 бр. – самостоятелно ПТП, 3 бр. – сблъскване между МПС
странично, 1 бр. – блъскане на между МПС странично.

ПТП с деца

1

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

0

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на общината няма установени и регистрирани участъци с концентрация на
ПТП.

с
на

Община – Айтос
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ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

24

Загинали:

9

Тежко ранени:

3

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 24 бр. тежки ПТП, при които има 9 загинали и 31 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава спадане на
общия брой тежки ПТП, като през 2020 г. са с 8 броя по-малко от предходната 2019 г.
Загиналите са със 7 души повече, а ранените с 10 души по-малко.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Водачи, пътници и пешеходци.

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 24
Брой загинали – 9
Брой тежко ранени – 3

Причини за ПТП

Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - движение с несъобразена скорост и
отнемане на предимството.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва:
- сблъскване между МПС челно
- преобръщане на МПС извън пътното платно

ПТП с деца

0

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

3
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Участъци
концентрация
ПТП

с
на

На територията на общината няма установени и регистрирани участъци с концентрация на
ПТП.

Община – Средец
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

13

Загинали:

3

Тежко ранени:

2

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 13 бр. тежки ПТП, при които има 3 загинали и 17 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава покачване
на резултатите и по трите показателя. Общия брой тежки ПТП през 2020 г. са с 9 броя повече
от предходната 2019 г. Загиналите са с 3 души повече, а ранените с 13 души повече.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки ПТП по вид на участник:
- Водач – 3 загинали и 2 ранени
- Пътник - 5 ранени

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 13
Брой загинали – 3
Брой тежко ранени – 2

Причини за ПТП

Основни причини за настъпване на тежките ПТП са поради извършени нарушения от страна
на водачите на МПС. Същите са настъпили поради следните причини: - движение с
несъобразена скорост, отнемане предимство и неправилни маневри.
20

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане в дърво, сблъскване между МПС
отзад, сблъскване между МПС челно, сблъскване между МПС странично, блъскане на
пешеходец.

ПТП с деца

1

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

1

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на общината няма установени нови участъци с концентрация на ПТП.

с
на

Община – Карнобат
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

24

Загинали:

1

Тежко ранени:

2

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 24 бр. тежки ПТП, при които има 1 загинал и 27 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава понижаване
на резултатите и по трите показателя. Общият брой тежки ПТП през 2020 г. са с 12 бр. помалко от предходната 2019 г. Загиналите са с 3 души по-малко, а ранените с 13 души помалко.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки ПТП по вид на участник:
- Водач – 1 ранен
- Пътник – 1 загинал и 1 ранен
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ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 24
Брой загинали – 1
Брой тежко ранени – 2

Причини за ПТП

Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - внезапна промяна на посоката на
движение, навлизане в насрещно движение, неубедени маневри на заден ход, неспазване на
дистанция, несъобразена скорост, отнемане предимство, отнемане на предимство на
пешеходец.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане на пешеходец, блъскане на
велосипедист, сблъскване между МПС странично, преобръщане на МПС, сблъскване между
МПС отзад, блъскане в крайпътно съоръжение, блъскане в предпазна ограда, блъскане на
спряно МПС, сблъскване между МПС челно.

ПТП с деца

3

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

3

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на общината през 2020 г. няма установени нови участъци с концентрация на
ПТП.
Установени участъци с концентрация на ПТП от предходни години:
Гр. Карнобат, бул. „Москва- заключен м/у кръстовищата му с бул. „България“/ ул.
„Индустриална“ и ул. „Граф Игнатиев“ паркинг;
Гр. Карнобат, ул. „Христо Смирненски“- от пл. „Трети Март“ до кръстовище с ул.
„Екзарх Антим І“;
Път І-6 от км. 430+600 до км. 431+000

с
на

Община – Малко Търново
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

5

Загинали:

2

Тежко ранени:

1
22

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 5 бр. тежки ПТП, при които има 2 загинали и 3 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. общия брой тежки ПТП
през 2020 г. са с 1 брой по-малко от предходната 2019 г. Загиналите са с 2 повече, а
ранените с 6 души по-малко.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки ПТП по вид на участник:
- Водач – 2 загинали
- Пътник – 3 ранени

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 5
Брой загинали – 2
Брой тежко ранени – 1

Причини за ПТП

Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - внезапна промяна на посоката на
движение, несъобразена скорост с пътните условия, отнемане предимство.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - преобръщане на МПС, блъскане в
крайпътно съоръжение.

ПТП с деца

0

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

0

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на общината няма установени нови участъци с концентрация на ПТП.

с
на

Община – Царево
ПТП с пострадали,
посетени от органите

8
23

на МВР:

Загинали:

1

Тежко ранени:

1

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 8 бр. тежки ПТП, при които има 1 загинал и 11 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава
повишаване на резултатите и по трите показателя. Общия брой тежки ПТП през 2020 г. са с 1
брой повече от предходната 2019 г. Има с 1 загинал повече, а ранените са с 3 души повече.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Загинал 1 пътник и тежко ранен 1 пътник.

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 8
Брой загинали – 1
Брой тежко ранени – 1

Причини за ПТП

Основна причина за настъпване на ПТП-та е несъобразената скорост на движение от страна
на водачите.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане на пешеходец, блъскане на
велосипедист, сблъскване между МПС странично, преобръщане на МПС, сблъскване между
МПС отзад, блъскане в крайпътно съоръжение, блъскане в предпазна ограда, блъскане на
спряно МПС, сблъскване между МПС челно.

ПТП с деца

Няма настъпили ПТП-та с участието на деца.

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

Няма настъпили ПТП-та с участието на лица над 65 годишна възраст.
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Участъци
концентрация
ПТП

с
на

На територията на Община – Царево няма установени нови участъци с концентрация на ПТП.

Община – Поморие
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

22

Загинали:

0

Тежко ранени:

0

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 22 бр. тежки ПТП, при които няма загинали и 30 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава понижаване
на резултатите и по трите показателя. Общия брой тежки ПТП през 2020 г. са с 5 броя помалко от предходната 2019 г. Няма загиналите а ранените с 13 души по-малко.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки
-

ПТП по вид на участник:
Водач – 11 ранени
Пътник - 16 ранени
Пешеходец – 2 ранени

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини
Причини за ПТП

Общ брой тежки ПТП – 22
Брой загинали – 0
Брой тежко ранени – 0

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане на пешеходец, сблъскване между

Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - навлизане в съседна попътна лента за
движение, движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция, отнемане на
предимство.
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МПС странично, сблъскване между МПС отзад, блъскане в крайпътно съоръжение, блъскане в
предпазна ограда, блъскане на спряно МПС.
ПТП с деца

4

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

6

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на Община – Поморие няма установени нови участъци с концентрация на ПТП.

с
на

Община – Несебър
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

29

Загинали:

0

Тежко ранени:

0

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 29 бр. тежки ПТП, при които няма загинали с 33 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава понижаване
на резултатите и по трите показателя. Общия брой тежки ПТП през 2020 г. са с 23 броя помалко от предходната 2019 г. Загиналите са с 3 души по-малко, а ранените с 29 души помалко.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки ПТП по вид на участник:
- Водач – 6 ранени
- Пътник – 3 ранени

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,

Общ брой тежки ПТП – 29
Брой загинали – 0
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разпределени
общини
Причини за ПТП

по

Брой тежко ранени – 0
Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - навлизане в съседна поътна лента за
движение, движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция, отнемане на
предимство.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане на пешеходец, блъскане на
велосипедист, сблъскване между МПС странично, преобръщане на МПС, сблъскване между
МПС отзад, блъскане в крайпътно съоръжение, блъскане в предпазна ограда, блъскане на
спряно МПС, сблъскване между МПС челно.

ПТП с деца

0

ПТП
с
възрастни
над 65 г.
Участъци
с
концентрация
на
ПТП

0
На територията на Община – Несебър няма установени нови участъци с концентрация на ПТП.

Община – Сунгурларе
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

13

Загинали:

1

Тежко ранени:

6

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 13 бр. тежки ПТП, при които има 1 загинал и 19 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава понижаване
на общия брой тежки ПТП са с 1 брой по-малко от предходната 2019 г. Загиналите са равни
по брой, а ранените с 2 души по-малко.

на
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Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки ПТП по вид на участник:
- Водач – 1 загинал и 8 ранени
- Пътник – 10 ранени

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 13
Брой загинали – 1
Брой тежко ранени – 6

Причини за ПТП

Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - навлизане в съседна поътна лента за
движение, движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция, отнемане на
предимство.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане на пешеходец, блъскане на
велосипедист, сблъскване между МПС странично, преобръщане на МПС, сблъскване между
МПС отзад, блъскане в крайпътно съоръжение, блъскане в предпазна ограда, блъскане на
спряно МПС, сблъскване между МПС челно.

ПТП с деца

0

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

0

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на община – Сунгурларе за 2020 г. няма установени нови участъци с
концентрация на ПТП.
От предходни години установени участъци с концентрация на ПТП са:
- Път ІІ-73 от км. 45+200 до км. 45+460
- Път ІІ-73 от км. 45+660 до км. 45+760

с
на

Община – Руен
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

8

Загинали:

1

Тежко ранени:

5
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Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 8 бр. тежки ПТП, при които има 1 загинал и 12 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава понижаване
на общия брой тежки ПТП с 6 по-малко от предходната 2019 г. През годината има 1 загинал а
ранените с 11 души по-малко.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки ПТП по вид на участник:
- Водач – 1 загинал и 3 ранени
- Пътник - 2 ранени

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 8
Брой загинали – 1
Брой тежко ранени – 5

Причини за ПТП

Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - навлизане в съседна поътна лента за
движение, движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция, отнемане на
предимство.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане на пешеходец, блъскане на
велосипедист, сблъскване между МПС странично, преобръщане на МПС, сблъскване между
МПС отзад, сблъскване между МПС челно.

ПТП с деца

1

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

0

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на Община – Руен няма установени нови участъци с концентрация на ПТП.

с
на

Община – Камено
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ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

10

Загинали:

0

Тежко ранени:

2

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 10 бр. тежки ПТП, при които няма загинали и 14 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава
повишаване на общия брой тежки ПТП с 1 повече от предходната 2019 г. През годината няма
загинали, а ранените с 3 души повече.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки ПТП по вид на участник:
- Водач – 5 ранени
- Пътник - 5 ранени

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 10
Брой загинали – 0
Брой тежко ранени – 2

Причини за ПТП

Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - навлизане в съседна поътна лента за
движение, движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция, отнемане на
предимство.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане на пешеходец, сблъскване между
МПС странично, преобръщане на МПС, сблъскване между МПС отзад.

ПТП с деца

0

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

0
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Участъци
концентрация
ПТП

с
на

На територията на Община – Камено няма установени нови участъци с концентрация на ПТП.

Община – Приморско
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

8

Загинали:

1

Тежко ранени:

3

Тенденция
спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите
ПТП,
загинали
и
тежко
ранени)

През 2020 г. са настъпили 8 бр. тежки ПТП, при които има 1 загинал и 10 ранени.

Анализ
тенденциите

При анализиране на данните за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. се наблюдава запазване
на общия брой тежки ПТП с предходната 2019 г. През годината има 1 загинал а ранените с 1
повече.

на

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Тежки ПТП по вид на участник:
- Водач – 1 загинал
- Пътник - 9 ранени

ПТП,
загинали
и
тежко
ранени,
разпределени
по
общини

Общ брой тежки ПТП – 8
Брой загинали – 1
Брой тежко ранени – 3

Причини за ПТП

Същите ПТП са настъпили поради следните причини: - движение с несъобразена скорост,
излизане на ППС извън пътното платно за движение.

ПТП по вид

По вида на настъпилите ПТП-та са както следва: - блъскане в дърво, блъскане в крайпътно
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съоръжение, сблъскване между МПС странично, преобръщане на МПС извън пътното платно.
ПТП с деца

0

ПТП
с
възрастни
над 65 г.

0

Участъци
концентрация
ПТП

На територията на Община – Приморско няма установени нови участъци с концентрация на
ПТП.

с
на

1.3 Пътнотранспортен травматизъм и дейност на ЦСМП
/попълва се от секретариата на ОКБДП за областта по данни, подадени от ЦСМП в образец 6.5/


брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали: Регистрирани и обслужени 520 бр.ПТП; 13 загинали на
място; 433 пострадали и транспортирани до лечебни заведения.



брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 433 – преобладаващи са разкъсно-контузни
рани, политравматизъм, фрактури.



време за реакция: според тежестта на произшествието – брой пострадали, малки деца, бременни и т.н. се
провежда триажиране, като са определени три триажни категории: „червена“ – супер спешна – време за реакция
8 минути; „жълта“ – относително стабилни пострадали – време за реакция 20 минути; „зелена“ – стабилни
пострадали – време за реакция 120 минути.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1
За ОПУ: дължина и състояние на републиканските пътища в границите на областта по основните им
елементи:
Състояние на РПМ към 31.12.2020 г.
Дължината на пътната мрежа на територията на област Бургас е 2 185.9 км. Агенция „Пътна инфраструктура“
отговаря за строителството, ремонта и поддържането на 1 188,492 км републикански пътища, които са
разпределени по класове и състояние, както следва:
Състояние

Клас на пътищата

Пътни

Общо
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на
настилката
Добро
Средно
Лошо
Всичко:

2.2

връзки
км
км
км

АМ
48,368
3,00
0.000
51.368

І клас
115,068
74,288
69,799
259,155

ІІ клас
39,099
82,570
120,151
241.820

ІІІ клас
100,440
228,757
296,926
616.123

20.006
8.020
0.000
20.026

314,981
396,635
476,876
1188.492

За общините:
/попълва се от секретариата на ОКБДП поотделно за ВСЯКА от общините на територията на областта съгласно
данни, подадени от общините в образец 6.1/

Община

Айтос

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

общински пътища: 94.300 км

Настилки
/състояние/

по улици:

улици: 215 км

Общо състояние: Улиците с настилки са в добро състояние
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
единични и мрежовидни пукнатини (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и
др.)
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 25 %
по общински пътища:
Общо състояние: Общинските пътища са в задоволително състояние
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Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): единични и
мрежовидни пукнатини (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.)
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 40 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на територията на
община Айтос се поддържат в съответствие с изискванията на Наредба №2/2001 г. за
сигнализация на пътищата с пътна маркировка.Те са в добро състояние, освежават се два пъти
годишно. Обозначени са със съответните пътни знаци. За липсата и подмяната на пътните знаци
и указателни табели са предприети мерки, като всеки пътен знак се съгласува със органите на
реда РПУ – Айтос.
Основни видове несъответствия: Стари пътни знаци, липсващи и др.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 30 %
по общински пътища:
Общо състояние: Маркировката по общинските пътища е в задоволително състояние
Основни видове несъответствия: Липсваща маркировка, стари пътни знаци и липсващи на места!
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 45%

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Банкетите по улиците са в добро състояние
Основни видове несъответствия: Липсващи и пропаднали на места банкети
Процентен дял липсващи банкети: 25 %
по общински пътища:
Общо състояние: Банкетите по общинските пътища са в задоволително състояние
Основни видове несъответствия: Недостатъчна широчина и затруднена проходимост
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Процентен дял липсващи банкети: 25 %
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: В добро състояние
Основни видове несъответствия: Липсващи
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 5 %
по общински пътища:
Общо състояние: В добро състояние
Основни видове несъответствия: Деформирани мантинели и липсващи
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 10 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

В добро състояние
Няма подлези и надлези на територията на общината

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Нямаме изградени велоалеи на територията на общината

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,

Пред всички, учебни заведения и детски градини има пешеходни пътеки и скоростта е
ограничена. Поставени са и парапети за безопасност.
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предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Цялостно обновяване на Автогара - гр. Айтос с 723 884 лв. от Общинския Бюджет
Ж. П. гари в задоволително състояние

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Автобуси извършващи транспорт – 7 бр.
Средна възраст на автобусите – 8 г., в добро техническо състояние
Покритие до всички населени места в общината и до гр. Бургас
Извършени инвестиции за период от 7 г. – 400 000 лв.
Извършени проверки от Автомобилна администрация и други периодични проверки

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

17 бр. автобуси на средна възраст 15 г. в добро състояние

Община

Бургас

36

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

62,900 км.

Настилки
/състояние/

по улици:

403,418 км.

Общо състояние: задоволително
Основни видове деформации: единични и мрежовидни пукнатини
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 26 %
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове деформации: единични и мрежовидни пукнатини, слягания и др.)
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 65 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: липсваща маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 10,5 %
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: липсваща маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 22 %

Банкети
/състояние/

по улици:
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Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи банкети: 0 %
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: непочистени
Процентен дял липсващи банкети: 0%
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: елементи засегнати от корозия, опасно начало или край
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 5 %
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: елементи засегнати от корозия, липсващи ограничителни
системи
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 15 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Общият брой кръстовища на територията на община Бургас е 1272 бр., от които 1057 бр. са
сигнализирани с пътни знаци, 49 бр. са светофарно регулирани и 215 бр. са несигнализираните
кръстовища. На територията на общината са обособени 561 бр. пешеходни пътеки, които са
сигнализирани с маркировка и знаци. Надлезите са 3 бр. в добро състояние и 11 бр. подлези,
които са обезпечени с предпазни парапети, недопускащи пешеходен трафик по улицата/пътя.
Светофарните уредби са 49 бр. Общият брой спирки на градския транспорт е 258 бр., от които
106 бр. са обезопасени и 89 бр. са с изградено уширение.

Велоалеи

Към настоящия момент са реализирани 60 км велоалеи включващи:
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/дължина и
състояние/

Велосипедни маршрути по трасето на Бързата автобусна линия: ЦГЧ, ж. к. „Лазур“, ж. к.
„Братя Миладинови“, кв. „Възраждане“, ж. к. „ Славейков“, ж. к. „Изгрев“, ж. к. „Зорница“, кв.
„Акациите“, кв. „Победа“ и ж. к. „Меден Рудник“;
Велосипедни маршрути извън трасето на Бързата автобусна линия в обхвата на
отдалечените квартали на града: кв. „Сарафово“, кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“.
Състоянието на настилката на съществуващите велоалеи е задоволително.
През 2020 г. няма новоизградени велоалеи.

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Общият брой на учебните заведения и детски градини на територията на Община Бургас е 89, като
някои от тях се помещават в една сграда. Около всички сгради на учебните заведения и детските
градини има обособени места за пресичане, сигнализирани с хоризонтална и вертикална
сигнализация. Детските заведения, които са обезпечени с пешеходни ограждения са 71 бр.,
останалите са без необходимост от поставяне на предпазни ограждения. На 69 бр. детски
заведения е разрешен свободен режим на паркиране и на 13 бр. е забранено паркирането. В
обсега на пешеходното пресичане на децата от 37 бр. учебни заведения и детски градини са
изградени изкуствени напречни неравности.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

На територията на община Бургас има 2 бр. автогари /Автогара Юг и Автогара Запад/. Към двете
автогари са изградени паркинги. Ж.П. гарите в общината са 7 бр., на 5 от които има изградени
паркинги и са свързани с обществения транспорт.

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Общинската транспортна схема се обслужва от вътрешен оператор - „Бургасбус“ ЕООД – 100 %
общинска собственост. Транспортната схема включва линиите от градския транспорт и
междуселищни линии. Общественият транспорт осигурява транспортни връзки до всички населени
места на територията на общината. Всички междуселищни линии започват на територията на
Автогара Запад, като маршрутите на територията на града осигуряват възможност за връзки с
линиите от градския транспорт. Средната възраст на превозните средства на общинския обществен
транспорт е 6-10 год. Обслужваните населени места са 19.
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Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Общият брой училищни автобуси, извършващи транспорт в системата на училищното и
предучилищното образование е 7 и средната им възраст е до 5 г.

Община

Камено

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

32 км

Настилки
/състояние/

по улици:

71 км

Общо състояние: Задоволително.
Основни видове деформации: пукнатини, слягания.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 10 %
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително.
Основни видове деформации: пукнатини.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 10 %
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Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Добро.
Основни видове несъответствия: Няма.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 0 %.
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително.
Основни видове несъответствия: Липса на маркировка.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 50 %.

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Незадоволително.
Основни видове несъответствия: Липсващи банкети.
Процентен дял липсващи банкети: 50
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително.
Основни видове несъответствия: Няма.
Процентен дял липсващи банкети: 0 %.

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Липсват.
Основни видове несъответствия: Няма.
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 100 %.
по общински пътища:
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Общо състояние: Липсват.
Основни видове несъответствия: Няма.
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 100 %
Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

310 кръстовища, 14 броя спирки на градски транспорт;
В община Камено няма подлези, надлези и светофарни уредби.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Наличие на прилежаща инфраструктура предпазни огради, места за паркиране и пресичане – 4
бр.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата

Няма
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към тях
инфраструктура
Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Междуградски обществен транспорт, осъществява се от М Бус ООД и Бургасбус ЕООД.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

3 бр. на средна възраст от 5 до 15 г., техническо състояние – добро.

Община

Карнобат

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

149 км

Настилки
/състояние/

по улици:

181 км

Общо състояние: Задоволително
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Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 40 %
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително
Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 12 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: пътни знаци отлично, няма хоризонтална маркировка
Основни видове несъответствия: няма хоризонтална маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 50 %
по общински пътища:
Общо състояние: пътни знаци отлично, няма хоризонтална маркировка
Основни видове несъответствия: няма хоризонтална маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 50 %

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: няма такива
Основни видове несъответствия: няма такива
Процентен дял липсващи банкети: 0 %
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително
Основни видове несъответствия: няма такива
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Процентен дял липсващи банкети: 0 %
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Добро
Основни видове несъответствия: лека корозия
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0 %
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: лека корозия
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

47 кръстовища са с пешеходни пътеки и съответните пътни знаци. Едно от тях е със светофарна
уредба.
21 автобусни спирки, 9 от тях в изградено уширение – джоб.
4 надлеза в добро състояние. Подлези няма.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността

Има монтирани ограждения там, където е било необходимо.
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(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Една автогара и една ж. п. гара с изградени паркинги.

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Автобуси на частни фирми на възраст 11-15 г. свързват 31 населени места в община Карнобат.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

11 автобуса, повечето от които са до 5-годишни, някои са на възраст 11-15 г. В добро състояние.
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Община

Малко Търново

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

80,10 км

Настилки
/състояние/

по улици:

63,283 км

Общо състояние: задоволително
Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини, дупки, слягания, липсваща на места
асфалтова настилка
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 60 %
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини, дупки, слягания, липсваща на места
асфалтова настилка
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 50 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: изтрита хоризонтална маркировка, липсваща такава, някои
пътни знаци са избледнели
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 70 %
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: избледнели пътни знаци, липсваща хоризонтална маркировка
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 95 %
Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети: 100 %
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: неоформени
Процентен дял липсващи банкети: 0 %

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети: 100 %
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: засегнати от корозия, опасно начало или край, липса на буфер
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 24%

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,

Кръстовища – добро общо състояние
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осветление и
светофари
Велоалеи
/дължина и
състояние/

няма

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Около детската градина в гр. Малко Търново –хоризонтално ограничително съоръжение, парапет
пред входа; улицата пред училището е без изход и не се използва от МПС

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

няма

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

няма

Автобуси,
извършващи

5 броя автобуси, средна възраст 10 г. в много добро състояние
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транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Община

Несебър

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

49,8 км

Настилки
/състояние/

по улици:

197 км

Общо състояние:
Основни видове деформации: мрежови пукнатини, слягания, деформации
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 0
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове деформации: мрежови пукнатини, частични слягания
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 0
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: много добро
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Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 0
по общински пътища:
Общо състояние: много добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 0
Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи банкети: 0
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: необработени
Процентен дял липсващи банкети: 0

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
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Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0
Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Регулирани със светофарни уредби - 14 бр., пътни знаци и хоризонтална маркировка

Велоалеи
/дължина и
състояние/

3 км. нова велоалея по общински път BGS 1121

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

места за пресичане, сигнализирани с пътна маркировка М 8.1 „ЗЕБРА” , пътни знаци А 19, Д 17,
„скоростоограничители” п. з. А 13, В 26 /30/ монтирани предпазни огради и допълнително
осветени

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Автогара Несебър и автоспирка гр. Обзор – обозначени с информационни табели, ограничен
достъп на външни МПС с бариери и предпазни и ограничителни системи. Ситуирани сектори за
отделните направления и чакални.

Обществен

Добро състояние, обхваща общинската, областната и републиканската транспортни схеми
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транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/
Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Училищните автобуси са в добро техническо състояние – 2 бр.

Община

Поморие

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

65,850 км

Настилки
/състояние/

по улици:

185,173 км

Общо състояние: Добро
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
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единични и мрежовидни пукнатини, единични слягания и деформации, обрушване на настилката
в краищата в участъците без бордюри
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 35 %
по общински пътища:
Общо състояние: Добро
Основни видове деформации: единични и мрежовидни пукнатини, единични слягания и
деформации
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 25 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Добро
Основни видове несъответствия: Увреждане на пътните знаци от удари от превозни средства
и/или амортизирани стойки или скоби. Подменят се своевременно. Маркировката е износена,
трудно различима на места. Своевременно се подновява.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 25 %
по общински пътища:
Общо състояние: Добро
Основни видове несъответствия: Пътните знаци на места са амортизирани. Маркировката е
износена, трудно различима в местата с неравности на настилката.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 25 %

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: По уличната пътна мрежа няма пътни банкети.
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи банкети: 0 %
по общински пътища:
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Общо състояние: Незадоволително
Основни видове несъответствия: Частични неравности и наноси от пясък и други материали от
превозните средства. Недостатъчна ширина, затруднена проходимост, различие в нивата между
настилка и пътен банкет, неподходящ наклон.
Процентен дял липсващи банкети: 25 %
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: Наличие на деформации от удари от превозни средства, липса
на светлоотразители. Несъответствие с изискванията на „Технически правила за приложение на
ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа” на АПИ. Засегнати от
корозия.
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 8 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

На територията на общината са маркирани общо 152 бр. пешеходни пътеки, ситуирани на
кръстовища, около учебни заведения и детски градини. Монтирани са 3 светофарни уредби – в
гр. Поморие, в гр. Ахелой и в гр. Каблешково.
Всички спирки на автобусния транспорт са приведени съгласно изискванията и са оборудвани
със заслони.
В общинския център почти всички кръстовища са урегулирани. В съставните населени места
процентът на неурегулираните кръстовища е около 5%. Вертикалната сигнализация е в добро
състояние. Увредените пътни знаци се подновяват своевременно.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Изградена е нова велоалея с дължина 5,5 км от гр. Поморие до с. Каменар като част от проект
„Реконструкция на общински път BGS1149 /III-906 Каблешково-Бургас/ - Каменар – Поморие”,
реализиран по Оперативна програма ПРСР 2014-2020.
Обособени са велоалеи по ул. “Княз Борис” – с дължина 1,2 км, по крайбрежната пешеходна и
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велоалея, свързваща кв.”Св.Георги” с ЦГЧ – с дължина 3,8 км. в гр. Поморие:
Велоалея има и в гр. Ахелой – с дължина 1,2 км в отлично състояние.
Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Прилежащата инфраструктура около учебните заведения и детските градини, както и местата за
пресичане и паркиране са изградени така, че да няма конфликтни точки при паркиране на
съпровождащи автомобили и основното трасе за движение на автомобили. Спирките на
автобусния транспорт в близост до сградите са ситуирани така, че да няма пресичане на
натоварени улични артерии. Голяма част от пешеходните пътеки в близост до сградите на
учебните заведения и детски градини са изградени с повдигнат профил съгласно Наредба № РД02-20-10/05.07.2012 год. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение
на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях. Сигнализирани са съгласно нормативната уредба, като навсякъде са
осветени допълнително. Изградени са предпазни огради и парапети, ограничаващи директния
достъп до пътното платно и насочващи към местата за пресичане и паркиране. Навсякъде е
ограничена скоростта с пътна сигнализация, а на места и с ограничители на скоростта на пътното
платно. Вниманието на водачите е засилено с допълнителни информационни табели с жълт
светлоотразителен фон, както и с мигащи светлинни елементи. Пред две от детските градини са
поставени елементи, заострящи вниманието на водачите в близост до пешеходните пътеки, тип
”Триизмерен силует на канещо се да пресича дете”.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

На територията на община Поморие няма действащи автогари. В гр. Поморие и гр. Каблешково
на част от терените от бивши автогари са обособени начални автобусни спирки.
За гр. Поморие има изготвен идеен проект за автогара и терен с одобрен ПУП за автогара.
Поддържа се сигнализацията, маркировката, навесите, осветлението на спирките. За
подобряване на безопасността са монтирани стоманени парапети, ограничителни системи и др.
Извършва се поддръжка на санитарни възли, пейки за отдих, почистване, събиране и извозване
на генерирани битови отпадъци.
На територията на общината няма железопътна инфраструктура, поради което няма
необходимост и не е изградена ж. п. гара.

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Общината не разполага с общинско предприятие и собствен автопарк за извършване на
обществения превоз на пътници. Общественият транспорт по републиканската,областната и
общинската транспортни схеми от квотата на Община Поморие се изпълнява от частни
дружества, избрани по реда на ЗОП.
Областната транспортна схема от квотата на Община Поморие се изпълнява с възложени
следните маршрутни разписания: Бургас - Поморие; Поморие - к. к. Слънчев бряг; с. Косовец Бургас; Поморие - с. Козичино (през община Несебър).
Общинската транспортна схема е разделена на общинска транспортна схема за свързаност на
населените места с общинския център и градска транспортна схема в гр.Поморие с три линии:
Линия № 1, свързваща кв.”Св.Георги” - кв.”Север” - кв.”Свобода” с ЦГЧ;
Линия № 2, свързваща кв.”Св.Георги” - кв.”Север” - кв.”Свобода” - кв.”Малко Солено езеро” с
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ЦГЧ;
Линия „Гробищен парк”, свързваща ЦГЧ - кв.”Cвобода” - кв.”Св.Георги” с гробищния парк.
Общинската транспортна схема за свързаност на населените места с общинския център се
изпълнява от частни дружества, избрани с процедура по ЗОП с възложени следните маршрутни
разписания: Поморие-Каблешково; Поморие-Горица;Поморие-Страцин; Поморие-Каменар.
Средната възраст на автобусите е до 10 г.
С решение на Общинския съвет са гласувани до 70 броя разрешителни за таксита. Средната
възраст на таксита е до 10 год.
Общината инвестира в обезопасяване и изграждане на нови навеси за спирки по маршрутните
разписания. Стоянките за таксиметров превоз са обособени с хоризонтална маркировка и
вертикална сигнализация.
Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Община Поморие разполага с 3 автобуса, извършващи транспорт в системата на училищното и
предучилищното образование. Единият е на 15 г., другите два – 1 г. 4 мес., в добро техническо
състояние.

Община

Приморско

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

15,702 км

Настилки
/състояние/

75,476 км

по улици:
Общо състояние: Задоволително
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Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини и слягания
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 40 %
по общински пътища:
Общо състояние: Незадоволително
Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини, слягания, компрометирани участъци
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 60 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Добро
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 15 %
по общински пътища:
Общо състояние: Незадоволително
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 65 %

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Незадоволително
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи банкети: 30 %
по общински пътища:
Общо състояние: Лошо
Основни видове несъответствия: Няма
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Процентен дял липсващи банкети: 30 %
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Добро
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 70 %
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Кръстовища, пешеходни пътеки, светофарна уредба - налични в задоволително състояние

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за

Места за пресичане и паркиране, осветеност, ограничения на скоростта
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пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

2 Автогари с места за паркиране – добро състояние

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Няма

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

1 училищен автобус; средна възраст - 14 г.; техническо състояние - добро

Община

Руен
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Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

137,600 км

Настилки
/състояние/

по улици:

219,093 км

Общо състояние: Добро.
Основни видове деформации: пукнатини, слягания
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 20 %
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително.
Основни видове деформации: пукнатини, слягания
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 35 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Добро.
Основни видове несъответствия: Стари пътни знаци, липсващи знаци
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 60%
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително.
Основни видове несъответствия: Липсващи знаци и маркировка, стари знаци
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 60 %

Банкети

по улици:
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/състояние/
Общо състояние: Задоволително.
Основни видове несъответствия: Пропаднали, липсващи
Процентен дял липсващи банкети: 50 %
–

по общински пътища:

Общо състояние: Незадоволително.
Основни видове несъответствия: Недостатъчна ширина, затруднена проходимост
Процентен дял липсващи банкети: 25 %
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Липсват
Основни видове несъответствия: ……………………………………………
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 100 %
–

по общински пътища:

Общо състояние: Задоволително.
Основни видове несъответствия: Корозия, деформация
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 5%
Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Кръстовища и пешеходни пътеки в добро състояние. Няма подлези, надлези и светофарни
уредби на територията на община Руен

Велоалеи

Няма
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/дължина и
състояние/
Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

20 учебни заведения и 14 детски градини с места за пресичане и предпазни огради
ограничения на скоростта

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Автобусни спирки в населените места
Ж. П. спирки в селата Люляково, Листец, Дъскотна, Търнак

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Утвърдени 19 линии /маршрути/, преминаващи през населените места, свързващи общинския
център, заминаващи за гр. Айтос и гр. Бургас. Частни превозвачи.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното

10 бр., възраст 6-10 г. в добро състояние

и
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образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Община

Созопол

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

79,92 км

Настилки
/състояние/

по улици:

103,792 км

Общо състояние: задоволително
Основни видове деформации: мрежови пукнатини
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 60 %
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 50 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 10 %
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 15 %
Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: недостатъчна широчина на банкета
Процентен дял липсващи банкети: 30 %
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: на места има отклонения в широчината
Процентен дял липсващи банкети: 40 %

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: корозия, деформирани и с липса на скрепителни елементи
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20 %
–

по общински пътища:

Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: корозия, деформирани и с липса на скрепителни елементи
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Процентен дял липсващи ограничителни системи: 40 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Няма светофарни уредби на територията на общината, кръстовищата са урегулирани с пътни
знаци. Автобусните спирки са в добро състояние, маркировката на пешеходните пътеки е видима
през светлата и тъмна част на денонощието.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Прилежащата инфраструктура и пътят към учебните заведения и детски градини са обезопасени
с пешеходни пътеки тип „Зебра“; предпазни парапети са монтирани пред самите входове на
сградите, също така има монтирани изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта на
движение в гр. Созопол, гр. Черноморец, с. Крушевец, с. Равадиново и с. Росен.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

На територията на общината има само автоспирки, които са обозначени със съответните пътни
знаци, монтирани навеси и очертани места за спиране и престой. Околната инфраструктура е
обезопасена с пешеходни пътеки и преградни парапети, насочващи към автоспирките.

Обществен

Общественият транспорт покрива територията на община Созопол.
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транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Използваният автопарк е със средна възраст 20 г.
Има регулярна свързаност с населените места от селищната система.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

8 автобуса обслужват училищното и предучилищно образование

Община

Средец

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

169 км

Настилки
/състояние/

по улици:

51 км

Общо състояние: На част от уличната мрежа в гр. Средец е извършен основен ремонт през 2020
г. В с. Дебелт и с. Драчево през 2020 г. са извършени ремонтни дейности по уличното платно.
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Основни видове деформации: единични пукнатини, изронени участъци, слягания и др.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 60 %
по общински пътища:
Общо състояние: През 2020 г. са ремонтирани път на разклон с. Орлинци – с. Суходол, път с.
Загорци – с. Суходол, път с. Факия – с. Момина Църква, път с. Долно Ябълково – с. Горно
Ябълково, път с. Проход – с. Бистрец. Голяма част от общинските пътища са в незадоволително
състояние.
Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, изронени участъци, слягания и
др.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 60 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: На новоремонтираните улици има изпълнен проект за постоянна организация
на движението, който включва полагане на маркировка, доставка и монтаж на нови пътни
знаци.
Основни видове несъответствия: По останалата част от уличната мрежа липсва маркировка с
изключение на обозначените пътни знаци.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 90 %
по общински пътища:
Общо състояние: В участъците, в които в налична, е в задоволително състояние.
Основни видове несъответствия: Има много участъци от общинските пътища, където се
наблюдава липса на маркировка.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 80 %

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия:
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Процентен дял липсващи банкети: 100 %
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: на места се наблюдават слягания и изронени участъци
Процентен дял липсващи банкети: 65 %
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Незадоволително състояние на наличните мантинели в гр. Средец. На
новопоставените тръбно-решетъчни парапети състоянието е отлично.
Основни видове несъответствия: Наблюдават се нарушения от корозия и огъвания.
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0 %
по общински пътища:
Общо състояние: Състоянието на наличните ограничителни системи по общинските пътища е
незадоволително.
Основни видове несъответствия: Наблюдават се корозия и деформации.
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 60 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Кръстовищата, пешеходните пътеки и спирките са в задоволително състояние. Няма подлези,
надлези и светофарни уредби.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма
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Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Около всички учебни заведения са поставени предпазни огради, налични са и пешеходни
пътеки, които са обозначени със знаци. Изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта
също са поставени, където е необходимо.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Няма автогари и ж.п. гари.

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Община Средец има сключен договор с фирми за обществен превоз на пътници по утвърдени
маршрутни разписания по общинска, областна и републиканска транспортна схема, както и за
специализиран превоз на деца и ученици.
Средната възраст на автобусите е 6-10 г. Свързаността е отлична и покрива почти всички
населени места в общината.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и

Община Средец има сключен договор с фирми за специализиран превоз на деца и ученици.
Училищните автобуси са 4 на средна възраст 6-10 г. и са в добро техническо състояние.

70

техническо
състояние)
/състояние/

Община

Сунгурларе

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

94 км

Настилки
/състояние/

по улици:

252,909 км

Общо състояние: Улиците в големите населени места са с положен асфалтобетон, в малките
населени места са с трошенокаменна настилка. Задоволително състояние.
Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 65 %
по общински пътища:
Общо състояние: 24 км. общинска пътна мрежа е в добро, а останалата част е в задоволително
състояние.
Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 60 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Задоволително
Основни видове несъответствия: липса на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 85 %
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително
Основни видове несъответствия: липса на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 65 %
Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети: 100 %
по общински пътища:
Общо състояние: По ремонтираните участъци банкетите се стабилизирани, а останалата част са
в незадоволително състояние.
Основни видове несъответствия: банкетите се нуждаят от изкопни работи, обратен насип с НТК
и уплътняване
Процентен дял липсващи банкети: 65 %

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Монтираните ограничителни системи са в добро експлоатационно състояние.
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0 %
по общински пътища:
Общо състояние: Монтираните ограничителни системи са в добро експлоатационно състояние.
Основни видове несъответствия: няма
72

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0 %
Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

По РПМ кръстовищата са сигнализирани с вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка,
спирките на обществения транспорт са сигнализирани с пътни знаци, няма изградени
светофарни уредби.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

има частично поставени пътни знаци и пешеходни пътеки

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Има една автогара в гр. Сунгурларе, ремонтирана по проект на Общината през 2015 г. и
прилежащата инфраструктура е в много добро състояние с изградена асфалтова настилка.
В югоизточната част на общината преминава участък от 36 км от трасето на ж. п. линията
Комунари – Дъскотна – Карнобат. Село Завет е гара на ж. п. линията Варна – Карнобат –
Пловдив, и отделно има ж. п. спирка „Завет“ малко след гарата в посока Комунари – Варна,
където спират само пътническите влакове. На територията на общината се намират и ж. п. гарите
Вълчин, Подвис и Ведрово. Прилежащата инфраструктура в ж. п. районите е в добро състояние.
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Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Автобусната
разписания,
10 г. – в
Сунгурларе,

транспортна схема обхваща общински, областни и републикански маршрутни
които се изпълняват от лицензирани фирми. Средната възраст на автобусите е над
добро състояние. Транспортната схема включва населените места на община
гр. Карнобат, гр. Бургас и гр. Сливен.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Автобусите, извършващи транспорт в системата на училищното и предучилищното образование
в община Сунгурларе са 7 бр. - 1 бр. е предоставен от МОН през 2020 г. и 6 бр. са над 10годишни. Автобусите се в добро техническо състояние.

Община

Царево

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

42 км

Настилки
/състояние/

по улици:

60 км

Общо състояние: 70 % добро, 30 % задоволително
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Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, участъци със
слягания.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 40 %
по общински пътища:
Общо състояние: 50 % задоволително, 50 % лошо
Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини, слягания
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 30 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: между задоволително и добро
Основни видове несъответствия: амортизирани и липсващи пътни знаци, неактуална
сигнализация; маркировката се актуализира един път годишно преди летния период
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 20 %
по общински пътища:
Общо състояние: Сигнализация – задоволителна, маркировка – лоша
Основни видове несъответствия: сигнализация - 30% за обновяване, маркировка – от 42 км
само на 8,2 км има маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: маркировка 80%

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети: 100 %
–

по общински пътища:
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Общо състояние: от задоволително към лошо
Основни видове несъответствия: част от банкета липсва или настилката е повредена
Процентен дял липсващи банкети: 50 % липсващи или повредени
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 100 %
по общински пътища:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 100 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Ежегодно актуализация на пътна маркировка и подмяна амортизирани и липсващи пътни знаци
по спирките. Няма подлези и надлези.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Приоритетно изграждане на велоалеи в гр. Царево, гр. Ахтопол, с. Лозенец, по общински път гр.
Царево – с. Лозенец.
Изградени велоалеи общо около 1км.

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини

Осигуряване на кръстовища с пътни знаци, пешеходни пътеки и предпазни огради
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от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Автогарата е ситуирана в края на гр. Царево и е обезпечена с необходимите пътни знаци и
маркировка.

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Частен превозвач Минибус обслужва 1 вътрешна градска автобусна линия в гр. Царево и свързва
12 селища в общината. Превозът до Бургас и обратно се извършва съгласно областната
транспортна схема.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

1 бр. собствен автобус (от МОН) между 8-10 г. и 1 бр. от частна транспортна фирма Минибус,
който не е един и същ.
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РАЗДЕЛ 4

ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПЛАНА-ПРОГРАМА ПО БДП
/попълва се от секретариата на ОКБДП на местата, маркирани в жълт цвят, съгласно подадената от членовете на ОКБДП
информация/
Мярка

Отговорник

Докладване на изпълнението на мярката
/моля опишете конкретика/

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1.1 Подготовка на мерки по БДП за целите на
разработване на годишна областна планпрограма по БДП; представянето им на
секретариата на ОКБДП

Членове на
ОКБДП

1.2 Систематизиране на мерките по БДП за
плановата година, представени от членовете
на ОКБДП, в единна областна годишна Планпрограма по БДП; представяне на Планпрограмата в ДАБДП

Секретариат
на ОКБДП

1.3 Поместване на годишната областна Планпрограма по БДП на интернет страницата на
областна администрация

Секретариат
на ОКБДП
31 декември
на годината,
предхождаща
плановата
година

20 ноември на
годината,
предхождаща
плановата
година

5 декември на
годината,
предхождаща
плановата
година

Изпратени образци на ДАБДП от Секретариата на ОКБДП
до членовете на ОКБДП – Общини и ОПУ във връзка с
предоставяне на техните планирани мерки по БДП за
изготвянето на Областната план-програма за 2020 г.

Получената информация от попълнените образци с
планираните мерки за 2020 г. е обобщена от секретаря на
ОКБДП в Годишна областна план-програма, която е
изпратена на ДАБДП, след което е върната с отбелязани
пропуски и дадени указания за корекции - допълнения на
липсващи
данни
и
посочване
на
конкретика.
Преработената Областна план-програма по БДП на област
Бургас за 2020 г. е изпратена в окончателен вид на
ДАБДП.
Областната план-програма по БДП за 2020 г. е поместена
на сайта www.bsregion.org на Областна администрация
Бургас в рубриката Администрация – Съвети и комисии –
Областна комисия за безопасност на движението по
пътищата.
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1.4 Изпълнение на областна годишна Планпрограма за БДП

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни
заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите
решения

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

Изпълнението на областната годишна План-програма за
БДП се отчита в Годишния областен доклад, изготвен от
секретаря на ОКБДП въз основа на общинските годишни
доклади и информацията, получена от другите членове на
ОКБДП за изпълнените дейностите по БДП през отчетната
година. Областният доклад се изпраща на ДАБДП в
указания срок.
Първо заседание - проведено присъствено на 12.02.2020 г.
Второ заседание - проведено присъствено на 22.06.2020 г.
Двете заседания, проведени през първото полугодие на
отчетната година имат докладно-дискусионен характер и
на тях не са приемани конкретни решения.
Трето заседание – проведено присъствено на 04.09.2020 г.
Изпълнени решения (по точки от Дневния ред):
2. Изготвен доклад от РДАА за МПС, превозващи деца;
3. Приложени мерки от общинските администрации, РУО и
БЧК за гарантиране безопасността на учениците през
учебната година.
Четвърто заседание – проведено онлайн на 20.11.2020 г.
Изпълнени решения (по точки от Дневния ред):
1. Извършени цялостни обходи и огледи на състоянието на
общинската и уличната пътна мрежа, съвместно между
общинските администрации и ОД на МВР настъпване на
зимния сезон;
3. Приет нов Правилник за организацията, функциите,
дейността и работата на ОКБДП в съответствие с Единните
правила, разработени от ДАБДП (чрез проведена писмена
процедура за неприсъствено вземане на решение за
приемането му от членовете на ОКБДП през м. декември,
материалите за която са изпратени на ДАБДП).

1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП,
организирани от ДАБДП

ДАБДП

Проведени дистанционни
отчетния период:

обучения

от

ДАБДП

през

Членове на
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ОКБДП

-

Секретариат
на ОКБДП

-

Безопасност на движението по пътищата за членове на
ОКБДП – 30.09.2020 г. (онлайн);
Пътна безопасност за представители на общини и ОПУ
– 17.12.2020 г. (онлайн).

Съгласно
график на
ДАБДП
1.7 Изпълнение на методически указания на
ДАБДП във връзка с политиката по БДП на
общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и
произтичащите от нея документи

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на
тримесечна база на мин. 4 редовни заседания
на ОКБДП

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
На тримесечие

Методическите указания, получени от ДАБДП през 2020 г.
във връзка с изпълнението на Мярка 100, изпълнението на
Националната стратегия по БДП и приемането на
Правилника
за
състава,
функциите,
дейността
и
организацията на работа на ОКБДП са препратени на
членовете на ОКБДП за сведение и изпълнение.
Въз
основа
на
указанията
ОКБДП
организира
провеждането на огледи и обходи на уличната и общинска
пътна мрежа от Общините и органите на МВР по места и
прие Правилник на ОКБДП на базата на Единните правила,
които са разработени от ДАБДП.
На третото заседание на ОКБДП е обсъдено изпълнението
на мерките през първото полугодие по План-програмата за
2020 г., обобщен доклад за което е изпратен на ДАБДП
във връзка с получено писмо № ДАБДП 01-342/03.07.2020
г. На това заседание са докладвани също и изпълнените
дейности през месеците юли и август.
На четвъртото заседание на ОКБДП са докладвани
изпълнените дейности през периода септември - ноември.

1.9 Подготовка на информация за целите на
годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от
членовете на ОКБДП

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП

Събиране и систематизиране на информация от членовете
на ОКБДП чрез попълване на образци, изпратени от
ДАБДП за отчитане изпълнението на областната Планпрограма по БДП за 2019 г.

31 януари на
годината,
следваща
отчетната
година
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1.10 Подготовка на обобщен годишен областен
доклад по БДП на ОКБДП

Секретариат
на ОКБДП
25 февруари
на годината,
следваща
отчетната
година

1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на
политиката по БДП

Председател
на ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
Членове на
ОКБДП
Постоянен

Събраната и систематизирана информация от попълнените
образци, получена от членовете на ОКБДП за отчитане
изпълнението на мерките, заложени в Областната планпрограма по БДП за 2019 г., е обобщена от секретаря на
ОКБДП в Годишен областен доклад за 2019 г., изпратен на
ДАБДП. Дадени са последващи указания от ДАБДП във
връзка с липсваща информация и за необходимостта от
допълнения и посочване на конкретни данни.
ОКБДП следи за изпълнението на политиката за
безопасност на движението по пътищата в област Бургас
чрез събиране на текуща информация от Общините, която
периодично изпраща на ДАБДП. В началото на
календарната година изготвя Областния годишен доклад
за предходната година, в който е представен отчет на
всички изпълнени мерки, планирани във връзка с БДП.
Община Айтос - Вследствие на правилната политика по
БДП за 2020 г. на територията на община Айтос има помалко на брой регистрирани тежки ПТП със загинали и
ранени граждани.
Община Бургас – Отчетен е спад на броя тежки ПТП с
ранени и загинали.
Община Камено - Ежемесечно инспектор на Пътна полиция
от РУ на МВР Камено докладва за състоянието на пътния
травматизъм и състоянието на пътната настилка. Понякога
при необходимост се пускат и сигнални писма за
отстраняване на неизправности. Общинската КБДП се
събира на заседания на тримесечие и се решават текущи
въпроси. При необходимост комисията заседава и почесто при възникнали казуси.
Община Карнобат - На общинско ниво политиката на БДП
се прилага методично и целенасочено. Следи се за
поетапното
въвеждане
на
нова
организация
на
движението, както и за обезопасяването на критичните
точки. С оглед сравнително кратките все още срокове на
прилагане на политиката на БДП, на този етап не е
налична актуална статистика, но цялостното усещане е, че
посоката е правилна.
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Община Малко Търново - изпълняваните мерки по БДП са
ефективни.
Община Несебър – на заседанията си общинската КБДП
извършва системен анализ и оценява на ефективността на
мерките
Община Поморие - на заседанията на общинската комисия
по БДП са обсъждани проблеми и предложния за
подобряване на условията за движение на ППС и
пешеходци през участъци, криещи риск от настъпване на
ПТП.
Община Приморско – извършва се текущо и периодично
наблюдение и оценка на изпълнението на политиката по
БДП на общинско ниво.
Община Руен – мерките за изпълнението на политиката по
БДП са ефективни доколкото е наличен финансов ресурс.
Община Созопол – мониторингът се извършва по време на
изпълняването на дейностите по БДП, а текуща оценка на
предприетите мерки се прави на заседанията на
Общинската КБДП.
Община Средец – на заседанията на общинската комисия
по безопасност се извършва и оценка на изпълнението на
политиката по БДП. Ефективността се изразява в
намаляване броя на ПТП и инцидентите с пешеходци.
Община Сунгурларе – правилната политика по БДП за
2020 год. на територията на общината е довела до помалко на брой регистрирани тежки ПТП-та със загинали и
ранени граждани.
Община Царево – извършва се постоянен превантивен
контрол на ефективността на предприетите мерки
посредством ежеседмични и месечни обходи и огледи по
уличната и пътната мрежа.
1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране
от членовете на ОКБДП на мерки по БДП –

Членове на
ОКБДП
Общини

Приоритетно предвиждане и прогнозно планиране на
финансови средства за изпълнение на планираните мерки
могат да извършват само общинските администрации,
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които имат собствен бюджет.
Постоянен

Институциите на регионално ниво, които имат свои
представители в ОКБДП, са второстепенни разпоредители,
а неправителствените организации са сдружения с
нестопанска цел.
Община Айтос –
Дейност: „Поддържане и ремонт на пътища“ 95 000 лв.
1. Ремонт и поддръжка знаково стопанство
- инвентар /фотоволтаични знаци/
50 000 лв.
- материали /знаци, боя, стикери и др./ 35 000 лв.
- външни услуги /светофар, маркировка/ 7 000 лв.
2. Рязане на храсти /материали, гориво/
3 000 лв.
Дейност: „Озеленяване“
75, 700 лв.
1. Посадъчен материал – разсад цветя, райграс и храсти
8 000 лв.
2. Ремонт механизация и резервни части в това число
автовишка 10 000 лв.
3. Строителни материали за текущи ремонти зелени
площи, детски площадки, инвентар, закупуване на пейки и
др. 20 000 лв.
4. Торове и препарати 1 500 лв.
5.Текущ ремонт капково напояване, поддържане на
басейни ЦГЧ 15 000лв.
6. Външни услуги 3 000 лв.
7. Горива и смазочни материали в т.ч. за вишка 15 000 лв.
8. Застраховки и работно облекло работници ПВЗ 1 500 лв.
9. Закупуване на 1 бр. сенокосачка 1 700 лв.
Община Бургас - В годишния бюджет приоритетно се
предвиждат средства за безопасното движение по
пътищата в следните направления: „Монтаж, ремонт и
поддръжка на пътни знаци, пътна маркировка и други
елементи, свързани с организацията и безопасността на
движението на територията на община Бургас“, „Монтаж,
ремонт и поддръжка на светофарни уредби на територията
на Община Бургас“ и „Строителство, основен ремонт,
рехабилитация и текущо поддържане на улиците /в т. ч.
участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените
места/, общинските пътища и техните съоръжения на
територията на община Бургас.
83

Община Камено – В утвърдения бюджет за 2021 г. се
предвиждат:
ОР улица и бетониране на канавки с. Полски извор – 10
000 лв.
ОР и преасфалтиране на гл. улица с. Черни връх – 40 000
лв.
ОР и тротоари ул. „Н. Камбов“ гр. Камено – 60 000 лв.
ОР и преасфалтиране ул. „Д.Чинтулов“ в участъка от ул.
„Г. Кондолов“ до ул. „Стара планина“ – 120 000 лв.
Направа тротоари – 20 000 лв.
Поддръжка на настилки, хоризонтална маркировка и
вертикална сигнализация, осветление, ограничителни
системи и растителност:
Хоризонтална маркировка – 20 000 лв.
Мантинели – 20 000 лв.
Вертикална маркировка – 10 000 лв.
Косене и поддръжка – 10 000 лв.
Осветление – 40 000 лв.
Община Карнобат - Основен ремонт на улици в Карнобат:
ул. „Цанко Церковски“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Тунджа“,
ул. „Струма“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Пета“ и ул.
„Шеста“.
Изграждане на нов паркинг зад РС – Карнобат. Закупуване
на автомобил за нуждите на организация на движението в
урбанизираната територия на гр. Карнобат.
Закупуване на нови автобусни спирки обслужващи
градския транспорт.
Изграждане на улично осветление от бул. „Москва“ до ЖП
гара Карнобат.
Община Малко Търново – В бюджета за 2021 г. са
предвидени и одобрени от Общинския съвет средства за
ремонт на общинска пътна мрежа, за асфалтокърпежи,
цялостен ремонт на улици и тротоари в населените места,
подмяна на пътни знаци, освежаване на хоризонтална
маркировка.
Община Несебър – финансовите средства за мерките по
БДП се залагат с приоритет в бюджета на Общината за
годината, след като се гласуват от Общинския съвет
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Община Поморие - малките общини в областта разполагат
с ограничен бюджет, отреден за капиталови и ремонтни
разходи. За реализиране на по-съществени ремонти на
пътната
инфраструктура
са
разчита
на
външно
финансиране – европейски програми, програми по линия
на трансгранично сътрудничество. Предвидени са средства
основно в частични ремонти и поддържане в изправно
състояние на знаковото стопанство и маркировката.
Община Приморско - включване на мерки по БДП съгласно
предвиденото от общинската администрация обществено
обсъждане и одобряване от Общинския съвет- Приморско.
Община Руен - Планирани СМР :
- пътни платна, текущи ремонти - 459 000 лв.
- банкети 290 000 лв.
- маркировка 50 000 лв.
- поправка спирки 6 000 лв.
- тротоари ремонт 60 000 лв.
- улици 1 295 000 лв.
Бюджет на общината
1 870 290 лв.
Община Созопол – приоритетни дейности:
1.
Закупуване на боя за хоризонтална маркировка,
грунд, светоотразителни перли и разредител и маркировка
на уличната мрежа на гр. Созопол и гр. Черноморец и на
участъци от ІV-класна пътна мрежа: път BGS 2214 - 3.500
км / BGS 1213, Зидарово – Вършило / - Габър, участък от
път BGS 1213 – 7.000 км / ІІІ-7908, Присад – Димчево/ Зидарово – Вършило и път BGS 1211 – 4.000 км / ІІ-99,
Черноморец – Созопол / - с. Равадиново на територията на
община Созопол: 50 000 лв.
2.
Закупуване на вертикална сигнализация и
указателни табели за организация на движението по
пътищата и за монтаж - 10 000 лв.
3.
Монтаж, демонтаж и пускане в експлоатация на
паркинг- системи на територията на паркинг „Юг“, паркинг
„Боруна“, паркинг „Рибарски кей“, паркинг „Вихрен“ и
монтаж на нова паркинг-система на паркинг „Света
Марина“ и паркинг „Север“ 80 000 лв. + 12 600 лв.
преходен остатък от 2020 г. от обект 252 от КП –
Закупуване на софтуер и монтиране на паркинг-системи за
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общински паркинги – 2 броя. Обща сума: 92 600 лв.
4.
Видеокамери за наблюдение по селата 15 000 лв.
5.
Поддръжка на общински автопарк:
5.1.
Гориво 70 000 лв.
5.2.
Гражданска отговорност 5 000 лв.
5.3.
Винетки и TollPass 3 000 лв.
5.4.
Сервиз и консумативи 15 000 лв.
6.
Изготвяне на нов ГПОД за гр. Созопол и преходен
остатък за разработка на БАН - 20 000 лв. + 17 000 лв. общо 37 000 лв.
7.
Репатриращ автомобил - 50 000 лв.
8.
Заплати на служители по паркингите 27 души - 170
000 лв:
8.1.
Паркинг „Боруна“ 4 души;
8.2.
Паркинг „Рибарски кей“ 4 души;
8.3.
Паркинг „ Вихрен“ 3 души;
8.4.
Паркинг „Север“ 3 души;
8.5.
Паркинг „Юг“ 3 души;
8.6.
Паркинг „Света Марина“ 3 души;
8.7.
Отчетник на оборота 1 човек;
8.8.
Паркинг „Културен дом“ 2 души;
8.9.
Репатрак:
8.9.1. Текилажници 2 души;
8.9.2. Шофьор-кранист 2 души;
9.
Заплати за дейност 898 „Звено за обществен ред“
към Община Созопол 2 щатни бройки и 2 сезонни бройки
90 000 лв.
10.
Автобусни спирки за Златна рибка и Арена Созопол
2 х 9 000 лв. с ДДС - 18 000 лв.
Община Средец - предвидени средства по БДП за
закупуване и подмяна на нови пътни знаци, мантинели,
маркировка, почистване на крайпътни пространства.
Община Сунгурларе - в годишния бюджет приоритетно се
залагат средства за дейностите по пътната безопасност.
Община Царево - в общинския бюджет се предвиждат с
приоритет средства за ремонти и пътна сигнализация
/маркировка на общински пътища и улици.
1.13 Повишаване капацитета на компетентните

Членове на

Община Айтос - при настъпило ПТП органите на реда при
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органи за управление, координация и контрол
при настъпило ПТП -

ОКБДП
Постоянен

РУ на МВР - Айтос, съставят протокол за щетите и
уведомяват Общината.
Община Бургас - Своевременно реагиране при настъпили
ПТП, координация с органите на МВР, РСПБЗН, Центъра за
спешна медицинска помощ; ограничаване на щетите и
осигуряване на спешна помощ на пострадалите.
Община Камено – Създадена е добра организация на
взаимодействие между службите в община Камено, като
Общината разполага със собствена линейка, собствен
пожарен автомобил,
оборудвано и
окомплектовано
доброволно формирование. Взаимодейства си с КАТ, БЧК,
РДПБЗН и др. при необходимост.
Община Карнобат - Общинското звено за обществен ред
работи
в
постоянна
координация
със
службите,
упражняващи контрол върху движението по пътищата.
Същите имат и постоянен достъп до камерите за
видеонаблюдение, собственост на Община Карнобат,
монтирани на възлови улици и кръстовища. Извършва се
разширяване на периметъра за видеонаблюдение, като
достъпът на службите до новите камери непрекъснато се
актуализира.
Община Малко Търново – предприети са мерки за
повишаване капацитета на Общината за управление,
координация и контрол при настъпило ПТП.
Община Несебър – добра координация на службите за
превенция на ПТП и своевременни съвместни действия при
настъпили такива.
Община Поморие - поддържа се непрекъсната оперативна
комуникация с органите на МВР, РСПБЗН, Центъра за
спешна медицинска помощ с оглед незабавна реакция при
настъпване на ПТП.
Община Приморско – осъществява се взаимодействие на
общинската администрация с РУ на МВР-Приморско и
РСПБЗН-Приморско.
Община Руен - постоянна комуникация с органите на МВР,
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РСПБЗН и ЦСМП с оглед реакция при настъпване на ПТП.
Община Созопол – обезпечена е координация на
действията между служителите на РУ на МВР – Созопол и
Общинска администрация, при настъпилите наводнения
през 2020 г. на територията на общината двете институции
действаха съвместно. Община Созопол съдейства със
служители, техника за почистване и пътно знаково
стопанство за отрегулиране на движението в засегнатите
зони на с. Присад и с. Зидарово.
Община Средец – при възникнало ПТП се провежда пълна
и своевременна координация с РУ на МВР и ЦСМП с оглед
незабавна реакция за ограничаване на щетите и
осигуряване на спешна помощ на пострадалите.
Община Сунгурларе - своевременно реагиране при
настъпило ПТП, координация и реакция от останалите
служби, имащи отношение към БДП.
Община Царево - набелязани са допълнителни мерки за
подобряване на координацията със службите, имащи
отношение към БДП.
1.14 Провеждане на обществени консултации
по важни теми в областта на БДП, насочени
към установяване и отчитане на становищата
на заинтересованите страни от гражданското
общество

Членове на
ОКБДП

1.15 Подобряване на административния ресурс
на органите на компетентните органи за
управление на политиката по БДП

Членове на
ОКБДП

Постоянен

Постоянен
1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия
човешки и технически ресурс за координация
на областната политика по БДП

Предвид строгите мерки във връзка с разпространението
на коронавирусната инфекция през 2020 г. не са
провеждани обществени консултации.

Областна
администрация
Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

Сформирани са общински комисии с представители на
общинските администрации и на местните структури на
изпълнителната власт. Те действат на местно ниво за
изпълнение на политиката по БДП.
В Областна администрация има двама служители, които
участват в ОКБДП – единият е секретар (главен експерт,
държавен служител на експертна длъжност с аналитични
функции), а другият е член (главен специалист „ОМП“ и
служител по сигурността на информацията - бивш
секретар на ОКБДП). Промяната е извършена със заповед
на Областен управител в средата на отчетната година.
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Секретарят свиква редовните заседания по график,
предварително подаден в ДАБДП, а също така организира
провеждането на писмени процедури за неприсъствено
вземане на решения, когато това се налага от текущи
обстоятелства; води кореспонденцията с ДАБДП (изготвя
писма, планове, доклади, справки и пр. документи) и
координира дейността на членовете на ОКБДП.
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в
системата на образованието

РУО
Общини
Постоянен

Обучението на децата и учениците по БДП се
извършва според рамковите изисквания на Наредба № 13
от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното
и интеркултурното образование, и по учебни програми,
утвърдени със Заповед № РД09-2684 от 20.09.2018 г. на
министъра на образованието и науката.
Обучението в детските градини се осъществява по
утвърдена план-програма и график по БДП с планирани
теми
от
годишното
тематично
разпределение
по
образователно направление Околен свят или интегрирано
в другите образователни направления за всяка възрастова
група.
Обучението в училищата се осъществява в часа на
класа по разработени годишни тематични разпределения
по БДП за съответния клас от класните ръководители,
утвърдени със заповед на директора на училището.
За повишаване ефективността на учебния процес
обучението по БДП се провежда в интерактивна
образователна среда – класните стаи, училищен двор,
спортни и БДП площадки, във виртуалната платформа по
БДП, използват се разнообразни обучителни игри и
тестове. За постигане на очакваните резултати от
обучението, учителите използват учебни помагала,
планове и схеми на населеното място.
Провеждат се петминутки по БДП във всички класове,
в последния учебен час за деня, в която се припомнят
правилата за движение, като се подпомага цялостната
учебна дейност по БДП.
След въведените противоепидемични мерки на
територията на Република България със съответни
заповеди
на
министъра
на
здравеопазването,
предвидените часове и педагогически ситуации по БДП се
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провеждат в електронна среда.
2.2 Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП за деца и
ученици в системата на образованието

РУО

2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при
осъществяване на организиран превоз на
деца, свързан с учебна и/или извънучебна
дейност в системата на предучилищното и
училищно образование

РУО

Общини
Постоянен

Общини
РДАА
Постоянен

 Провеждане на открити уроци, педагогически
ситуации, подвижни игри, състезания и спортни празници;
 Организиране на викторини, конкурси, изложби,
кампании;
 Изработване на презентации, постери, табла,
стикери и информационни кътове;
 Осъществени
срещи-беседи
и
практически
упражнения с представители на Районно управление на
МВР;
 Съвместни инициативи с родители и медицински
специалисти;
 Участия в мероприятия организирани от общини –
общински кръг на Национална ученическа викторина "Да
запазим децата на пътя“, изложби с рисунки и апликации,
състезателни игри и др.;
 Провеждане на конкурси за детска рисунка
"Спазвам правилата по БДП", рисунка на асфалт с тебешир
на тема: „Мога да пресичам безопасно”;
 Участие на ученици от I – III клас в образователна
кампания „Пресичам безопасно с Теди“ с подкрепата на
Министерство на образованието и науката и Министерство
на вътрешните работи;
 Провеждане
на
родителски
срещи
с
цел
изработване на безопасен маршрут за всяко дете от I клас
– инициатива „Пътят на първокласника“;
 Вътрешно училищни състезания под формата на
игри и състезания за колоездачи на тема: “Познавам
правилата за движение”, “Млад велосипедист”, “Детска
полицейска академия”;
 Раздаване на флаери на водачи на МПС за
внимателно и безопасно движение по пътищата.
При осъществяване на организиран превоз на деца,
свързан с учебна и/или извън учебна дейност в системата
на
предучилищното
и
училищно
образование
е
проверявана документацията на фирмата превозвач,
извършен е преглед на автобуса за изправността на
транспортното средство и медицински преглед на водача.
Определени
са
графици
и
маршрути,
както
и
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придружители на пътуващите деца. Провеждан е
инструктаж
по
транспортна
безопасност
на
придружителите и на пътуващите деца. Изготвен е доклад
до зам. председателя на ОКБДП от РДАА за МПС,
превозващи деца.
2.4 Провеждане на кампании в областта на
БДП, насочени към деца и ученици

ОКБДП
Постоянен

Проведени лекции по безопасност на движението от БЧК
Бургас сред ученици от 2 клас в НУМСИ „Проф.Панчо
Владигеров“ - Бургас.
Отбелязан месец септември като Месец на първата помощ
и пътната безопасност 2020 г.
 Отбелязване на Световния ден на първата помощ
под мотото „Първа помощ в училище“ с онлайн кампания
 Проведени демонстрации по първа долекарска
помощ на открито – по случай различни
мероприятия в рамките на Европейската седмица на
мобилността, съвместно с партньорски институции и
др. НПО
 Отбелязване на 22 септември – Европейски ден без
автомобили, съвместно с Община Бургас
 Предоставяне на оборудване за целите на
обученията по първа помощ на 6 училища в Бургас
(раничка с материали, манекени - възрастен и бебе,
образователни табла), закупено със средства от
дарение на НС „Младежки глас“ в началото на
учебната година

2.5 Мерки на училищните комисии в
развитието на средата за обучение по БДП и
прилежащата пътна инфраструктура, и
организация на движението в непосредствена
близост до училището

Училищни
комисии
РУО
Постоянен

Съгласно нормативните изисквания в началото на
учебната година от училищната комисия е изготвен план
за дейността по БДП, който включва:
1. Контрол на обучението по БДП - осигуряване на
знания за безопасно движение, за особеностите и
опасностите на движението по пътищата. Разширяване
кръгозора на знанията на децата и учениците, чрез
запознаване с основните опасности на пътя и начините за
тяхното предотвратяване;
2. Поддържаща квалификация на преподавателите в
образователната институция;
3. Интердисциплинарни връзки с БДП за ефективен и
съдържателен учебен процес;
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4. Организация за цялостно снабдяване на децата и
учениците с помагала, учебни тетрадки, тестове;
5. Подобряване на МТБ по БДП.
Училищната комисия извършва анализ и оценка на
състоянието на прилежащата пътна инфраструктура и
организация на движението в непосредствена близост до
образователната институция, и своевременно уведомява
компетентните органи за наличие на необезопасени
участъци и конфликтни точки, като съдейства за
обезопасяването им.
2.6 Организиране и провеждане на
превантивни кампании за водачите на ППС с
акцент върху превишената/несъобразена
скорост, шофирането след употреба на
алкохол, наркотични вещества и техните
аналози, ползване на предпазни средства,
техническата изправност на МПС, поведение
на участниците в движението при
преминаване на автомобил със специален
режим на движение, др.

ОКБДП

2.7 Специализирани мерки за рискови групи
водачи: млади водачи, водачи с регистрирани
нарушения, водачи на възраст над 65 г.

ОКБДП

2.8 Актуализация на знанията на водачите на
МПС във връзка с настъпили промени в
законодателството и др.

ОКБДП

2.9 Провеждане на единна и целенасочена
комуникационна и медийна политика

ОКБДП

Постоянен

Постоянен

С оглед епидемиологичната обстановка в страната и
ограничаването на струпването на хора в затворени
пространства заради опасността от предаване на заразата
с коронавирус през отчетната година не са провеждани
такива кампании.

Спрямо системните нарушители на ЗДвП, лишени от право
да управляват МПС Сектор „Пътна полиция“ провежда
индивидуални превантивни беседи за предотвратяване
настъпването на вредни последици от извършване на
правонарушения.
Ежедневно
се
поставят
задачи
на
нарядите,
осъществяващи контрол на пътното движение през
тъмната част на денонощието за проверки на местата,
които са обичайни сборища на млади водачи за
предотвратяване участието им в нерегламентирани
състезания (гонки) по уличната и пътна мрежа.
ОКБДП няма информация по пози въпрос.

Постоянен

Постоянен

Информационни материали, отразяващи дейността на
ОКБДП се поместват на интернет-страницата на Областна
администрация – Бургас.
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Заседанията на ОКБДП са отворени за представителите на
медиите и те могат да присъстват, когато се разглеждат
важни за обществеността теми, свързани с безопасността
на движението по пътищата в областта.
2.10 Разработване и изпълнение на тематични
програми за информираност на отделните
целеви групи от населението; организиране и
провеждане на национални, регионални и
местни инициативи

ОКБДП

2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на
безопасността на движение по пътищата

ОКБДП

2.12 Отбелязване на Европейската седмица на
мобилността, Международния ден за
безопасност на движението по пътищата,
Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD,
Световния ден за възпоменание на жертвите от

ОКБДП

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Чрез ГД „Национална полиция“ се провеждат кампании на
пътна полиция „Абитуриенти“, „Безопасен превоз на деца“,
„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“,
„Безопасно лято“ за ограничаване на пътно-транспортния
травматизъм през летните месеци; в началото на учебната
година - „Децата тръгват на училище“; кампания свързана
със студентския празник – 8 ноември; традиционна акция
„Зима“; участие в инициативи на Община Бургас във
връзка с Европейската седмица на мобилността /16-22
септември/. По отношение на посочените кампании са
публикувани препоръки към участниците в движението на
интернет-страницата на ОДМВР – Бургас.
 Проведени игри, викторини, беседи, дискусии,
състезания, изложби, конкурси за рисунка;
 Изработени информационни материали:
табла,
постери, апликации, транспаранти, макети на пътни знаци
и светофар, презентации, проекти достъпни в дигитална
форма;
 Организирани тържества и празници;
 Раздавани флаери на случайни граждани;
 Осъществени
срещи-беседи
и
практически
упражнения с представители на Районно управление на
МВР;
 Съвместни дейности с родители - рисунка на
асфалт;
 Раздадени флаери на водачите на МПС за
внимателно и безопасно движение по пътищата;
 Пускане на балони под надслов „Пази детето!“;
Проведени демонстрации за оказване на първа помощ при
ПТП.
Осъществени дейности:
 Провеждане на игри, викторини, беседи, дискусии,
състезания,
изложби,
конкурси
за
рисунка,
информационни кампании;
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пътнотранспортни произшествия и др.

2.13 Рутинно и системно прилагане на
комплекс от мерки по БДП спрямо работещите
в държавните институции за предпазването им
от ПТП при взаимодействие с пътната система
съгласно разработената от ДАБДП
стандартизирана методология –

 Изработване на информационни материали: табла,
рисунки, мултимедийни презентации и публикации,
постери, плакати, апликации, книжки, транспаранти,
банери, проекти достъпни в дигитална форма;
 Поставяне на цветя на ключови пешеходни пътеки;
 Конкурс
на
открито под
надслов „Спазвай
правилата, както във играта”, конкурс за рисунка на тема
"Опасности на улицата"
 Изработване на плакати с послания: "Шофирай
безопасно, бъди разумен", "Високата скорост убива",
"Шофирай внимателно, спаси живот";
 Състезание с пъзели, тротинетки, колички и
велосипеди;
 Срещи-беседи с представители на: Фондация
"Евелин Дуков", организацията SOS–ПТП, представители
на МВР, ръководители отдел "УКОРС", родители;
 Представяне на филми за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортните произшествия, разкриващ
последиците от ПТП;
 Включване в кампанията "Дни на безопасността по
пътя", организирана от ROADPOL;
 Акция за пускане на бели балони;
 Организиране
на
традиционен
флашмоб
за
Европейския ден без жертви на пътя;
 Засаждане на цветя и храсти за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортни произшествия;
 Отразяване
на
събитията
на
електронната
платформа на образователните институции.
ОКБДП
Постоянен

Със заповед на Областния управител на област Бургас
са утвърдени Мерки за предпазване на служителите на
Областна администрация Бургас от нараняване или загуба
на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия,
настъпили по време на работа. Определен е служител от
Комитета за условия на труд, който при провеждането на
инструктажите по безопасност и здраве на работното място
провежда също така начален и периодичен инструктаж по
безопасност на движението по пътищата в района на
областната администрация и извън нея.
Служителите,
използващи служебни МПС информират за установените от
тях неизправности по автомобилите но Областната
администрация определеното със заповед на областния
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управител длъжностно лице, което следи за тяхната
експлоатация и поддържа нормалното им функциониране.
Областната администрация регламентира, инструктира
служителите и следи за прилагането на необходимите
действия, който те да изпълняват при настъпване на
инцидент на пътя, дори когато не са участници в него.
Със заповед на началника на Регионално управление
на образованието - Бургас е определено длъжностно лице,
което да следи за изпълнение на мерките за пътна
безопасност от страна на служителите, шофиращи
служебни автомобили, собственост на РУО-Бургас, със
следните задължения: 1. Запознаване на водачите на
служебни автомобили с утвърдени правила, разписани в
Инструкция за осигуряване на безопасно движение по
пътищата; 2. Ежедневно наблюдение на общото физическо
и психическо състояние на водачите на служебни
автомобили; 3. Извършване на периодична проверка на
водачите на служебни автомобили, относно наложени
актове за установени административни наказания при
нарушение
на
законодателството,
свързано
с
безопасността на движение по пътищата. Също така със
заповед на началника на Регионално управление на
образованието - Бургас е определено длъжностно лице,
което изпълнява дейности, свързани с техническата
изправност и безопасността на служебните автомобили,
собственост на РУО-Бургас.
Община Айтос - на общинските служители и работници е
проведен инструктаж по БДП през месец януари.
Община Бургас - издадена е инструкция за пътна
безопасност, утвърдена със заповед на кмета на община
Бургас на основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация. Всички
общински служители включително и новопостъпилите през
годината са запознати с инструкцията.
Община Камено - Ежедневно на служителите работещи в
Дейност „Чистота“ се провежда инструктаж – шофьори,
екипажи на сметосъбиращи и други машини, метачи и др.,
които работят на пътната мрежа. Имат осигурено работно
облекло и сигнални жилетки.
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Община Карнобат – Работещите в Община Карнобат
периодично преминават през инструктажи и обучение по
безопасност на труда. Беседите при тези от тях, на които
длъжностната характеристика изисква управление на МПС,
са профилирани в посока употреба на алкохол при
шофиране, овладяване на гнева при шофиране, оказване
на първа помощ при злополука, правилник за движение по
пътищата и др.
Община Малко Търново – Разработва се система от мерки
по БДП за предпазване на работещите в Общината от ПТП.
Община Несебър – редовно се провеждат инструктажи на
служителите във връзка с безопасни условия на труд, в т.
ч. и по БДП; встъпителни за новоназначените и по график
за останалите.
Община Поморие – проведени са начални инструктажи на
новопостъпилите служители и периодични на останалите.
Автомобилите се поддържат в изправно състояние.
Извършвани са технически прегледи на състоянието на
автомобилите по утвърден списък. Всеки шофьор
извършва контрол на поставянето на коланите преди
тръгване
на
МПС.
Водачите
са
с
необходимата
квалификация и с поведение, което не носи засилен риск
от ПТП. Извършват се проверки за наличие на алкохол
и/или наркотични вещества.
Община
Приморско
провеждат
се
редовни
информационни инициативи с цел опазване живота и
здравето на служителите.
Община Руен - Начални инструктажи по БДП на новопостъпилите и периодични на останалите служители.
Поддръжка изправността на автомобилите. Периодични
проверки за употреба на алкохол.
Община Созопол – прилага се утвърдена от кмета на
общината Система за безопасност на движението по
пътищата за предприемане на превантивни мерки за
служителите при служебни пътувания и за работещите с
елементите на пътната система.
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Община Средец - проведен е инструктаж на служителите в
началото на годината и всеки новоназначен служител е
запознат с правилата за БДП във връзка с работата му.
Служебните автомобили се поддържат в изправно
състояние и преминават редовните технически прегледи.
Всеки един от водачите има нужната квалификация.
Община Сунгурларе – на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА е издадена инструкция за пътната безопасност на
всички общински служители.
Община Царево – регулярно се провеждат обучения и
инструктажи по пътна безопасност на общинските
служители.
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН
3.1 Провеждане на обучения на тема реакция
при настъпило ПТП и оказване на първа помощ
на пострадали; оборудване на автомобилите с
пакети за оказване на първа помощ

ОДМВР
Постоянен

Предвид издадената заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г.
на министъра на здравеопазването в страната не са
провеждани обучения на тема реакция при настъпило ПТП,
оказване на първа помощ на пострадали, оборудване на
автомобилите с пакети за оказване на първа помощ.

3.2 Анализ на травматизма по места и часови
интервали с цел засилване на контролната
дейност в определени участъци

ОДМВР
Постоянен

В Сектор „Пътна полиция“ на ОД МВР – Бургас ежемесечно
е извършван анализ на местата на настъпилите леки и
тежки ПТП, като на база анализираните данни се изготвя
месечен план за работа при засилен контрол от страна на
служителите на сектора както за установяване на водачи,
които са извършили груби нарушения на ЗДвП, така и за
контролиране на скоростния режим.

3.3 Подобряване информираността на
широката общественост за резултатите от
контролната и аналитичната дейност

ОДМВР
Постоянен

Ежеседмично в местни онлайн медии са отразявани
резултатите от проведените тематични специализирани
полицейски операции по безопасност на движението.

3.4 Провеждане на специализирани операции
след направен анализ на пътнотранспортната
обстановка

ОДМВР
Постоянен

Специализираните полицейски операции са организирани
съобразно анализиране на пътнотранспортния травматизъм
от настъпилите пътнотранспортни произшествия от
предходния месец. Тези операции са провеждани с цел
установяване на водачи, употребили алкохол, наркотични
вещества и техните аналози; контрол на скоростния
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режим, както и контрол над неправилно пресичащи
пешеходци и на водачи, отнемащи предимство на
пешеходците на пешеходни пътеки.
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1 Прилагане на методика за планиране и
управление на дейностите по републикански
пътища, разработена от АПИ

ОПУ
Постоянен

Методиката е в процес на разработване от ЦА на АПИ

4.2 Прилагане на методика за планиране и
управление на дейностите по общински
пътища и улици, разработена от ДАБДП

Общини
Постоянен

По информация от ДАБДП тази Методика още не е
завършена

4.3 Координация и взаимодействие между
стопаните на пътища (общини и ОПУ) с
ОДМВР, с цел съвместни действия по
подобряване безопасността на пътната
инфраструктура

Общини
ОПУ
ОДМВР
Постоянен

С цел съвместни действия по подобряване безопасността
на пътната инфраструктура се извършва целогодишна
координация и взаимодействие чрез съгласуване на
предложените мерки между ОДМВР, общините и ОПУ
Бургас.

4.4. Предоставяне на данни от Общината за
поддържане на ГИС-базиран масив от
информация, свързана с общинската и улична
пътна мрежа

Общини
ОПУ
Постоянен

По проект, който е изпълнен от АПИ, е разработена ГИС за
пътната инфраструктура /ГИС базирана информационна
система/. Регулярно се нанасят данни в ГИС системата на
АПИ, касаеща специалното ползване на републиканската
пътна мрежа.

4.5 Докладване и анализ на информация,
свързана с пътната безопасност, на
заседанията на ОКБДП

Общини
ОПУ
Минимум
четири пъти
годишно

На третото заседание на ОКБДП е обсъдено изпълнението
на мерките през първото полугодие по План-програмата за
2020 г., обобщен доклад за което е изпратен на ДАБДП
във връзка с получено писмо № ДАБДП 01-342/03.07.2020
г. На това заседание са докладвани също и изпълнените
дейности през месеците юли и август.
На четвъртото заседание на ОКБДП са докладвани
изпълнените дейности през периода септември – ноември.

4.6 Приоритизиране на целенасочени
инвестиции в пътни участъци с най-висока
концентрация на ПТП и/или с най-висок
потенциал за намаляване на риска от ПТП -

Общини
ОПУ
ОДМВР
Постоянен

ОПУ–Бургас
своевременно
предприема
мерки
възстановяване на повредени ОСП, пътни знаци
маркировка съгласно лимитирани бюджетни средства
АПИ с оглед намаляване на риска от ПТП в участъците
РПМ.
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Община Айтос – ремонт на пътните настилки, полагане на
дълготрайна маркировка, подновяване на вертикалната
сигнализация.
Община Бургас - изграждане на нови светофарни уредби
на пътни участъци на територията на община Бургас,
ремонт на път I-6 "Ветрен - Бургас" в участъка от км
488+380 до км 496+160 - ляво платно, реконструкция на
ул. „Транспортна“, надграждане на бързата автобусна
линия /реконструкция на бул. „Демокрация“ и ул.
„Булаир“/ и изграждане на нови светофарни уредби на
кръстовище ул. „Цар Симеон I“ и ул. Гурко“, бул. „Даме
Груев“ и в кв. Ветрен.
Община Камено – При констатирани проблемни участъци
се предприемат своевременно необходимите мерки за
подобряване на пътната обстановка с цел предотвратяване
на ПТП.
Община Карнобат – Основен ремонт на общински път BGS
1004 /1-6/ Айтос – Карагеоргиево – Тополица – Кликач в
частта, намираща се на територията на Община Карнобат.
Община Малко Търново - Към момента за общинска пътна
мрежа и улиците на територията на общината няма
обособени участъци с висока концентрация на ПТП. При
необходимост приоритетно ще се инвестира в такива.
Община Несебър – при констатиран рисков участък всички
усилия се насочват към приоритетни действия по него за
предотвратяване / потенциално намаляване на опасността.
Община Поморие - изграждат се изкуствени неравности по
пътното платно съгласно Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли
2012 г. Извършват се ремонти по пътната настилка за
отстраняване на неравности. Почистват се и се ремонтират
отводнителните съоръжения в участъците. Почиства се
растителността в обхвата на пътното платно и около
пътната сигнализация. Монтирани са пътни огледала.
Община Приморско - реконструкция на четириклонно
кръстовище в кръгово. Бюджетът на Община Приморско за
2021г. е 75 000 лв. + външно финансиране 1 316 221 лв.
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Община Руен – допълнителни мерки за подобряване на
безопасността на движението в района на с. Ябълчево 77 658 лв.
Община Созопол – при констатирани участъци с висока
концентрация на ПТП по смисъла на Наредба № 5 /
23.09.2003 г. своевременно се предприемат приоритетни
мерки по обезопасяването им.
Община Средец – няма насочени инвестиции, тъй като не
са констатирани участъци с висока концентрация на ПТП.
Община Сунгурларе – ремонтиране на пътните настилки,
полагане на дълготрайна маркировка.
Община Царево – подобряване на уличната и пътната
инфраструктура чрез своевременни ремонтни дейности,
изграждане/актуализация на пътна сигнализация с цел
подобряване на безопасността на движението на ППС и
пешеходците.
4.7 Информиране на водачите за пътни
участъци с висока концентрация на ПТП чрез
използване на комуникационни канали и
средства за визуализация

Общини
ОДМВР
ОПУ
Постоянен

ОДМВР – Бургас ежегодно до 31 март след анализ на
данните за настъпилите ПТП изготвя списък на
установените нови участъци с концентрация на ПТП за
предходната година.
Община Айтос - освен законоустановените методи за
информиране на участниците в движението, регулярно се
извършва подаване на информация към средствата за
масово осведомяване за участъци с висока концентрация
на ПТП.
Община Бургас – водачите се уведомяват за потенциално
опасни пътни участъци по нормативно установените
начини и чрез средствата за масово осведомяване.
Община Камено – Ежемесечно Пътна полиция изготвя
доклад и го представя в Общината. При констатирани
такива участъци те се обезопасяват с всички средства за
визуализация и чрез комуникационни средства.
Община Карнобат - Всички участъци с висок риск от ПТП
са обозначени със съответната вертикална и хоризонтална
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маркировка.
Община Малко Търново – при идентифициране на такива
участъци водачите се предупреждават чрез използване на
комуникационни средства и визуализация.
Община Несебър – информирането се осъществява чрез
нормативно установените методи и на сайта на Общината.
Община Поморие - на сайта на общината се предоставя
информация за актуалната пътна обстановка. Монтирана е
допълнителна сигнализация на участъците с концентрация
на ПТП – табели, устройства с мигащи светлини.
Община Приморско
информация.

–

чрез

средствата

за

масова

Община Руен – при необходимост на сайта на Общината и
чрез визуални средства.
Община Созопол – за целта са монтирани пътни знаци за
регулиране на движението и знаци за ограничаване на
скоростта.
Община Средец - при наличие на потенциално опасни
участъци
общинската
администрация
реагира
и
осведомява водачите. Към момента само един рисков
участък от републикански път Бургас - Средец е обозначен
със съответния знак.
Община Сунгурларе – освен законоустановените методи за
информиране на участниците в движението регулярно се
подава информация също и към средствата за масово
осведомяване.
Община Царево - посредством изграждане и полагане на
пътна сигнализация в участъците с повишен риск от ПТП,
също и в участъци с интензивно движение на пешеходци и
ППС.
4.8 Изпълнение на насоките на Европейската
комисия за разработване и прилагане на
планове за устойчива градска мобилност с

Общини
2021

В съответствие с Европейската политика за устойчива
градска мобилност, включително ефективни системи за
обществен транспорт с приоритет областните центрове,
Община Бургас е изпълнила успешно проекта „Интегриран
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приоритет в областните градове

транспорт на Бургас“, който оптимизира движението в
рамките на града чрез:
-

повишаване атрактивността на обществения градски
транспорт в град Бургас чрез подобряване на
качеството и достъпността на транспортните услуги;

-

подобряване на функциите на града като важен
административен, икономически и социален център в
Югоизточна България;

-

създаване условия за подобрена мобилност за хората,
включително работещите и останалата част от
населението на града, като се дава приоритет на
природо съобразни начини на предвижване;

-

намаляване на задръстванията и повишаване на
капацитета и скоростта на обществения градски
транспорт;

-

подобряване
на
околната
среда
намаляване емисиите на вредни газове;

-

повишаване безопасността на градския транспорт.

посредством

По проекта е изградена система от бързи автобусни линии
(Бърза Автобусна линия - BRT) с дължина 15 км,
покриваща 2 маршрута – от ж. к. „Славейков“ до ж. к.
„Меден Рудник“ и от ж. к. „Изгрев“ до ж. к. „Меден
рудник“.
Изградената Бърза автобусна линия, както и останалата
част от мрежата на обществения транспорт е обслужвана
от изцяло подновен автобусен парк. В резултат от проекта,
в обществения транспорт е въведена електронна билетна
система, система за автоматично позициониране на
превозните средства, както и система за информация на
пътниците в реално време.
Съгласно проекта автобусите са оборудвани с камери за
видеонаблюдение. С оглед осигуряване повишен контрол и
безопасност на движението, камери са монтирани и на
определени кръстовища в града, както и на автобусните
спирки.
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Електронната система за управление на обществения
транспорт, както и системите за видеонаблюдение се
управляват от нов център за контрол на трафика –
Транспортна къща.
Резултати от изпълнението на проекта:
Дължина на изградената BRT мрежа - 15 км
Дължина на изградени велоалеи - 20.2 км
Брой обновени ремонтни бази (депо и работилница)- 1 бр.
Брой обновени автобусни терминали (Терминал Меден
Рудник и Автогара Юг) - 2 бр.
Брой обновени автобусни спирки (Централна автобусна
спирка) - 1 бр.
Брой изградени пешеходни надлези - 4 бр.
Брой закупени съчленени дизелови автобуси - 28 бр.
Брой закупени метанови автобуси – 39 бр.
4.9 Прилагане на процедури за управление на
пътната безопасност в границите на
населените места

Общини
Постоянен

Общинските комисии по БДП работят за безопасно
поведение на участниците в пътното движение чрез
ефективното
взаимодействие
между
държавните
институции,
органите
на
местната
власт,
неправителствените организации и бизнеса, учебните
заведения
и
семейството.
Ограничаването
на
произшествията по пътищата изисква едновременно
обединяване на усилията на институциите и воля за
провеждане на конкретни дейности за безопасно
функциониране и намаляване на грешките на системата
„водач - автомобил - път" и „среда на движение - участник
в движението". Това се постига чрез подобряване на
организацията на движението в населените места:
- промяна в
режима на светофарно регулираните
кръстовища;
- обособяване на нови пешеходните пътеки;
- изграждане на изкуствени неравности;
- промяна в режима на паркирането;
- обособяване на зони с успокоено движение;
- въвеждане на мерки за безопасност в района на
учебни заведения и детски градини, социални
заведения и др.

4.10 Изпълнение/актуализация на генерални
планове за организация на движението в

Общини
Постоянен

Община Айтос - Генералният план е обхващал само I-ва
зона – ЦГЧ на гр. Айтос и валидността му е изтекла в края
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населените места –

на март 2018 г.
Община Бургас – Генералният план е готов, в момента е
представен за съгласуване в ОПУ–Бургас, предстои
неговото внасяне за разглеждане в заседание на
Експертен съвет по устройство на територията в Общината.
Валидността му съгласно чл.9, ал.3 от Наредба № 1 от
17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
е до 5 год., като са възможни актуализации съгласно чл.8,
ал.1 и ал.3.
Община Камено – няма действащ ОУП, поради което не е
изготвен и утвърден Генерален план за организация на
движението. Планът е в подготовка и ще бъде внесен за
съгласуване след утвърждаване на ОУП.
Община Карнобат - Изготвен е генерален план за
организация на движението в гр. Карнобат. Преди старта
на неговото прилагане предстои съгласуването му с
институциите,
имащи
отношение
по
контрол
на
движението по пътищата и поддръжка на пътната мрежа.
Община Малко Търново - Няма изработен план. Ще се
търсят средства за финансиране на изработването му.
Община Несебър – Изработени са „Генерални планове за
организация на движението” на гр. Несебър, гр. Обзор, гр.
Свети Влас, к. к. Слънчев бряг, с. Равда съгласно Наредба
№1/2001 г. на МРРБ, и се актуализират при необходимост.
Община Поморие - за гр. Поморие е изработен и приет
ГПОД (Генерален план за организация на движението).
ГПОД е приет с протокол №38/18.12.2020 г. на Общински
експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ и е
влязъл в сила със Заповед РД-16-52/15.01.2021г. За
останалите населени места в община Поморие предстои
поетапно изготвяне на ГПОД съгласно чл. 8 от Наредба №
1/17.01.2001 г. за организиране на движението по
пътищата и при наличие на финансов ресурс.
Община Приморско - генералните планове за организация
на движението в населените места се изпълняват.
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Община Руен – Генералният план за организация на
движението е в процес на съгласуване от съответните
инстанции.
Община Созопол – разработва се нов ГПОД с транспортнокомуникационна схема на гр. Созопол.
Община Средец – няма Генерален план за организация на
движението. При строителство на нови улици и основен
ремонт и реконструкция на съществуващи улици и
общински пътища се изготвят проекти за организация на
движението.
Община Сунгурларе – при изпълнение на генералния план
всяка промяна се съгласува с органите на реда и
общинската комисия по БДП. Издава се заповед на кмета,
която се публикува на сайта на общината. При промяна на
републиканската пътна мрежа съгласуването става със
собственика на пътя – АПИ.
Община Царево - няма Генерален план за организация на
движението и не е предвидено изготвянето на такъв през
2021 г.
4.11 Прилагане на ефективен контрол при
управление на договорите за проектиране и
строителство, и поддържане на пътната
инфраструктура -

Общини
ОПУ
Постоянен

Ефективно и целогодишно се контролира изпълнението на
договорите за проектиране, строителство и текущ ремонт и
поддържане на пътната инфраструктура на територията на
ОПУ Бургас.
Община Айтос – общинските служители упражняват
контрол по качеството на изпълнение на уличната и
общинската пътна инфраструктура.
Община Бургас - типови договорни условия и изисквания
на възложителя към изпълнителя, ефективен контрол по
управление на договорите.
Община Камено - Осъществява се ефективен контрол при
проектиране и строителство и поддържане на пътна
инфраструктура. Освен отговорните лица в Община
Камено – гл. архитект и инвеститорски контрол, всички
проекти са контролират от Пътна полиция и независим
строителен надзор. Договорите с изпълнителите се
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контролират от инвеститорски контрол /за кърпежи на
асфалт и по малки по обем работи/.
Община Карнобат - При проектирането, строителството и
поддръжката
на
общинската
улична
и
пътна
инфраструктура
стриктно
се
прилага
съответната
утвърдена нормативна база.
Община Малко Търново - служители от Общинската
администрация следят за изпълнението договорите за
общинската пътна мрежа и улиците в населените места.
Община Несебър – специалисти от общинския отдел по
строителството
упражняват
ефективен
контрол
по
управление и изпълнение на договорите.
Община Поморие - определя се служебно лице от състава
на общината за контрол при изпълнение на договора. При
необходимост се привличат външни експерти (юридически
или физически лица) според обхвата и значимостта на
проекта.
Община Приморско – осъществява се контрол при
управление на договорите за проектиране и строителство
от главен инженер на Община Приморско, инвеститорски
контрол и строителен надзор.
Община Руен – контролът се осъществява от служители в
отдел „Строителство“ на Общината.
Община Созопол - отдел „ИПЕ“ следи за качеството на
изпълнение на инвестиционните проекти и поддържането
на общинската и уличната пътна мрежа.
Община Средец – по сключените договори контрол се
осъществява от длъжностно лице в Общината –
инвеститорски контрол.
Община Сунгурларе - контрол по изпълнение на пътната
инфраструктура се извършва от съответните специалисти
на общинската администрация.
Община Царево – контролът по договорите се извършва
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съгласно действащата нормативна уредба, като се
използват
услугите само на оторизирани фирми,
проектанти и консултанти.
4.12 Интегриране на научните изследвания и
добрите практики в областта на пътната
безопасност

Общини
ОПУ
Постоянен

Научните изследвания и добрите практики се прилагат
след възлагане от АПИ.

4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за
развитие на пътната инфраструктура в
годишните бюджетни разчети на АПИ и
общините -

Общини
АПИ/ОПУ
Постоянен

ОПУ-Бургас полага усилия за поддържането в добро
експлоатационно състояние на пътищата от РПМ в областта
съобразно разполагаемите средства и финансовите рамки
на ремонтните програми.
Всички ремонтно-възстановителни работи, свързани с
текущото поддържане на пътищата се възлагат и
изпълняват с лимитирани бюджетни средства, които се
разходват приоритетно за поддържане на пътищата от І-ви
и ІІ клас, както и за пътищата с интензивно туристически
и тежкотоварно движение.

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

Общини
ОПУ
Постоянен

Ежедневно се извършват обходи от представители на ОПУ
- Бургас, които следят за експлоатационното състояние на
пътищата и прилежащите съоръжения на територията на
област Бургас и при възникване от необходимост се
предприемат
мерки
и
действия
по
осигуряване
безопасността
на
движение
и
ограничаване
предпоставките за ПТП.

4.15 Засилване на контрола по изпълнението
на договорите за пътно поддържане през
зимния сезон (ноември-март)

Общини
ОПУ
Постоянен

Извършва се постоянен контрол от представители на ОПУ –
Бургас върху работата на фирмите–изпълнители по
зимното поддържане по отношение на наличната снегопочистващата техника и минералните материали за борба
със зимната хлъзгавост по пътищата по опорните пунктове
на зимно поддържане.

4.16 Координация между стопаните на пътища
общините и ОПУ във връзка с планиране и
изпълнение на мерките за развитие на
републиканската пътна инфраструктура

Общини
ОПУ
Постоянен

Планирането и изпълнението на мерките за развитие на
републиканската пътна инфраструктура на територията на
ОПУ Бургас се извършва съгласувано и координирано
между общините и ОПУ Бургас.

4.17 Извършване на огледи на състоянието на
пътната инфраструктура, съвместно преди

Общини
ОПУ
ОДМВР

Представители на Общините съвместно с органите на МВР
извършват периодични съвместни огледи на състоянието
на уличната и общинска пътна мрежа в изпълнение на
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настъпване на летния сезон, началото на
учебната година, преди началото и след края
на зимния сезон

Постоянен

Мярка № 100, заложена в Плана за действие за
подобряване на безопасността на движението по пътищата
за 2020 г., приет с Решение на Министерския съвет №
776/19.12.2019 г. („Предприемане на цялостни обходи и
огледи на състоянието на общинската и уличната пътна
мрежа, съвместно между общинските администрации и ОД
на МВР, преди настъпване на летния сезон, началото на
учебната година и настъпване на зимния сезон“).
За подобряване на експлоатационното състояние на РПМ и
във връзка с осигуряване на безопасността на движение
на територията на ОПУ Бургас през 2020 г. са извършени
ремонтно-възстановителни работи на пътната инфраструктура, включващи фрезоване и изкърпване на дупки и
деформации по настилките, машинно подравняване и
попълване на банкети по участъци, почистване на
водостоци, оформяне на окопи, изсичане на храсти и
млада гора, косене на тревни площи, отсичане на
единични дървета, полагане на хоризонтална маркировка,
вертикална сигнализация,
подмяна на ограничителни
предпазни системи и др. на обща стойност 26 690 253 лв.
с ДДС. Преди настъпването на летния сезон
са
ремонтирани с приоритет
републиканските пътища с
интензивно туристическо движение и интензивен трафик
на тежкотоварни автомобили на територията на област
Бургас. След края на зимния сезон на 2019-2020г. пътните
настилки са отремонтирани. Преди началото на зимния
сезон 2020/2021 г. са извършени огледи и са предприети
мерки за ремонт на асфалтовите настилки, почистване на
отводнителни съоръжения /окопи, отводнителни улеи и
др./, попълване на банкети, изсичане на храсти и др.

4.18 Проектиране и строителство на участъци
от републиканските пътища
-

Изпълнение на инженерни мерки по
пътната инфраструктура;

-

Изпълнение на мерки по изграждане,
рехабилитация, текущ ремонт и
поддръжка на републиканска пътна
инфраструктура на база обследване,
анализ и оценка на нейната безопасност -

ОПУ
Постоянен

През 2020 г. са изработвани технически проекти за
основния ремонт на следните пътища:
Път ІI-99 Бургас – Созопол – Царево от км 0+000 до км
58+000,
Път ІI-99 Царево – Малко Търново от км 58+000 до км
117+000
Път ІІІ-906 Оризаре – Каблешково от км 14+100 до км
65+700
Път ІІІ-9009 Ново Паничарево – Ясна поляна от км 0+000
до км 11+885
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изпълнение на мерки съгласно годишните
инвестиционни програми на АПИ/ОПУ.

Път І-9 Обзор – Сл. бряг от км 170+200 до км 203+396
Път III-6009 "(Карнобат – Бургас) – Миролюбово –
Изворище – Брястовец – Каблешково – Ахелой - (о.п.
Слънчев бряг - Бургас)" от км 22+040 до км 27+800 и от
км 28+160 до км 28+531
Път III-7907 "Дебелт – Тръстиково – Полски Извор" от км
0+000 до км 16+185
Път ІІІ-9061 "(Оризаре – Каблешково) – п.к. Тънково –
о.п. Слънчев бряг" от км 0+000 до км 7+853
Изработени са технологични проекти за извършване на
превантивен ремонт на следните пътища:
- Път III-539 „Русокастро – Трояново”, в участъка от км
17+800 до км 23+900
- Път ІІІ-539 "Трояново - Айтос” от км
46+600

25+100 до км

- Път III - 5391 "Аспарухово – Крушево – Детелина (Драганци -Карнобат) от км 6+600 до км 21+052
- Път ІІІ-5392 "(Трояново - Айтос) Винарско – Кръстина Камено" от км 0+000 до км 9+900
- Път III - 6008 „Лукойл – Нефтохим – Камено” в участъка
от км 7+700 до км 13+000
- Път III – 7006 „(Върбица-Бероново) – Садово -гр. ОПУ
Сливен”, в участъка от км 0+000 до км 7+600
- Път ІІІ-7908 (Средец - кв."Меден рудник") – Присад –
Димчево -Маринка от км 20+873 до км 23+191
През 2020 г. на територията на ОПУ Бургас са изпълнени
следните дейности по пътната инфраструктура за
осигуряване на безопасността на движението по пътищата:
По програма: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Започната е рехабилитацията на 33 км от Айтоски проход ЛОТ 29 „Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 51+130 до
км 65+933 и ЛОТ 30 от км 65+933 до км 82+749.
По Програма „Ново строителство”:
-

Път I-9 Сл.бряг – Бургас, участък от км 217+000 до км
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222+849,41, обходен път на гр. Поморие
Об е к тъ т е из пъл н е н. П у сн ат о е пр е ми на ва н ет о на
ав т ом о бил и т е п о д ир е кт н от о тра с е н а о бх од н ия
пъ т с вр ем е нн а ор ган из а ц и я на д ви ж ен и е - с ъ с
ср о к на д е йс т в и е д о 31 .03 .2 021 г.
Стр о и т ел ст в о т о на о бх о дн ия пъ т н а П ом ор и е,
к о ет о е з а п оч на т о в с р еда та на м ес е ц м ай
мин ал а та
г оди на
е
п ос л едн ия т
ет ап
от
мод е рн из ац ия та н а п ът я Бур га с – Сл ъ нч е в бр яг . С
не г о в от о из гр аж да не т ранз и тн о т о д в и ж ен и е щ е с е
из н е с е и з в ъ н гр ада , щ е с е п ов и ши б е з оп а сн о с тт а
на дв и ж ен и е т о
-

Път I-9 Сл. бряг – Бургас от км 207+800 до км
212+233,06 обходен път на Ахелой

За обекта има издадено Разрешение за ползване:
16.07.2020 г.
Изградено е осветление на кръговото кръстовище до
Ахелой на път I-9 „Бургас – Слънчев бряг” при км
215+600.
-

Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9
Сарафово-Бургас до км 493+550 на път I-6 ВетренБургас и локални платна

В края на 2020 г. е издадено Разрешение за строеж.
Подписан е Протокол обр. 2а на 16.12.2020 г.
Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна
разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока
и банкети, както и локални платна. Връзката на новото
трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява
чрез 4 пътни възли.
По Програма „Основен ремонт“ е изпълнен обект:
Обход на гр. Камено – Път III-6008 Лукойл –
Нефтохим – Камено от км 14+700 до км 16+000 и
път III-5392 Камено – Братово от км 9+900 до км
10+926
Има издадено Разрешение за ползване на 09.09.2020 г.
По Програма: Текущ ремонт и поддържане” са
стартирали ремонтните дейности за извършване на
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превантивен ремонт на следните пътни участъци:
- Път III -539 Русокастро – Трояново, в участъка от км
17+800 до км 23+900
- Път ІІІ-539 Трояново – Айтос от км
46+600

25+100 до км

- Път III-5391 Аспарухово – Крушево – Детелина –
(Драганци – Карнобат) от км 6+600 до км 21+052
- Път III-5392 (Трояново – Айтос) – Винарско – Кръстина –
Камено, в участъка от км 0+000 до км 9+900
- Път III-6008 Лукойл – Нефтохим – Камено в участъка от
км 7+700 до км 13+000
- Път III–7006 (Върбица – Бероново) – Садово – гр. ОПУ
Сливен, в участъка от км 0+000 до км 7+600
За подобряване на експлоатационното състояние на РПМ и
във връзка с осигуряване на безопасността на движение
на територията на ОПУ – Бургас през месеците юли и
август е извършено изкърпване на асфалтовите настилки
на
пътищата
с интензивно туристическо движение и
интензивен тежкотоварен трафик. В началото на летния
сезон са извършени отводнителни и ландшафтни дейности
на всички пътища от РПМ с интензивно туристическо
движение и интензивен тежкотоварен трафик – косене на
тревни площи, изсичане на храсти и др. Във връзка с
писмо от Община Бургас са подменени съществуващите
ограничителни системи за пътища на път I-6 „Ветрен –
Бургас” от км 488+335 до км 496+160, попадащи в
урбанизираната територия на община Бургас на стойност
3 586 523 лв. с ДДС. Същите са били амортизирани и не са
отговаряли на техническите правила за приложение на
ОСП. Монтирани са ограничителни предпазни системи,
деформирани вследствие на настъпили ПТП, обезопасени
са
отводнителни съоръжения /водостоци/ и мостови
съоръжения. В началото на зимния сезон е положена
хоризонтална маркировка на републиканските пътища с
интензивно движение и на пътищата с висок интензитет на
тежкотоварния трафик.
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4.19 Актуализация на организацията на
движение на републиканските пътища

ОДМВР
ОПУ
Постоянен

По всички проекти, свързани с организиране на
движението по пътищата Сектор „Пътна полиция“ при
ОДМВР–Бургас дава писмено становище и изготвя
препоръки
при
необходимост
за
подобряване
безопасността на движение.
При необходимост от промяна на организацията на
движение на републиканските пътища се извършват
съвместни огледи от комисии с представители на ОПУ
Бургас и Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР.

4.20 Извършване на периодичен преглед на
съществуващите ограничителни системи на
републиканските пътища

ОПУ
Постоянен

Във връзка с осигуряване на безопасността на движение
на територията на ОПУ-Бургас през 2020 г. са извършени
ремонтно-възстановителни работи на ограничителните
предпазни системи по републиканските пътища, които са
били деформирани вследствие на настъпили ПТП;
обезопасяване при отводнителни съоръжения /водостоци/
и обезопасяване на мостови съоръжения на обща стойност
3 809 755 лв. с ДДС.

4.21 Обозначаване, обезопасяване и
проследимост на места с концентрация на ПТП
по републиканските пътища

ОПУ
ОДМВР
Постоянен

При необходимост от обезопасяване и проследимост на
местата с концентрация на ПТП по републиканските
пътища се извършват съвместни огледи от комисии с
представители на ОПУ Бургас и Сектор „Пътна полиция“
при ОД на МВР, като се предприемат нужните мерки.
ОД на МВР ежегодно до 31 март след анализ на данните за
настъпилите ПТП изготвя списък на установените нови
участъци с концентрация на ПТП за предходната година.

4.22 Почистване на растителността и
поддържане на банкетите; почистване и
възстановяване на републиканските пътища
след края на зимния сезон, с особено
внимание към почистване и възстановяване на
пътни знаци и светлоотразителни елементи

ОПУ
Постоянен

Във връзка с осигуряване на безопасността на движение
на територията на ОПУ-Бургас през 2020 г. периодично е
извършвано машинно подравняване и попълване на
банкети, почистване на водостоци, оформяне на окопи,
изсичане на храсти и млада гора, косене на тревни площи,
просветляване на пътни знаци. Тези дейности се
извършват целогодишно при необходимост.

4.23 Обезопасяване на крайпътното
пространство по републиканските пътища

ОПУ
Постоянен

Във връзка с осигуряване на безопасността на движение
на територията на ОПУ-Бургас през 2020 г. периодично е
извършвано обезопасяване на крайпътното пространство
на републиканските пътища.
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4.24 Текуща актуализация на организацията
на движение чрез системи за контрол и
управление на трафика

Общини
Постоянен

Прилага се в областния център гр. Бургас, където са
въведени
системи
за
електронно
управление
на
обществения транспорт и автоматично позициониране на
превозните средства.
Изградена е и функционира система за видеонаблюдение,
разполагаща с над 1000 броя камери. Тя се управлява и
поддържа от служители на „Център за видеонаблюдение и
управление на трафика“ /ЦВУТ/ към ОП „Транспорт“.
Камерите основно са позиционирани на възлови места в
градската
среда,
кръстовища,
автобусни
спирки,
пешеходни зони, велосипедни зони, детски площадки на
вход/изходите на населеното място. Използвайки ресурса
и възможностите на центъра се установяват и разкриват
нарушения на Закона за движение по пътищата,
контролира се и управлява трафика.

4.25 Анализ на конкретни участъци с
несъответстваща/повредена сигнализация

Общини
Постоянен

Това се установява при извършване на рутинни проверки
от страна на общинските администрации и органите на
МВР по места.

4.26 Прилагане на решения с ясно
разпознаваема от водачите хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация

Общини
Постоянен

Решенията, които са приложени за целта са:

4.27 Информиране на водачите за въведени
ВОБДП и други ограничения по пътища и
улици

Общини
Постоянен

В Образец 6.1 не се иска такава информация и Общините
не са отчели тази дейност.
По принцип водачите на МПС се информират за въведени
ограничения по пътища и улици чрез медиите по места.

4.29 Обследване на рискови пътни участъци

Общини
Постоянен

При необходимост по такива участъци се извършва
контрол на скоростния режим и проверка от служители на
общинските администрации и на РУ на МВР по места.

4.30 Обезпечаване на идентифицираните

Общини

В рисковите участъци от уличната и републиканска пътна

- Подменяне на маркировка с такава от по-висок клас
(дължина и участъци);
- Полагане на термопластични знаци В 26 на пътното
платно на всички входове на зона 30км/ч.;
- Монтиране на светещи пътни знаци Д 17 /Пешеходна
пътека/ на уязвими участъци на пътя;
- Полагане на маркировка тип „Метилметакрилат“ върху
паважна настилка.
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рискови участъци с технически средства за
контрол, съгласувани със службите на ОДМВР

ОДМВР
Постоянен

4.31 Извеждане на транзитните потоци извън
населените места за успокояване на
движението на входно – изходните артерии,
през които преминават транзитно трасета от
републиканската пътна мрежа, в т.ч. чрез
изграждане на околовръстни пътища
…………………………………………………………………………
/моля попълнете планираните конкретни
мерки по общини съгласно предвижданията на
областната план-програма/

Общини
Постоянен

мрежа на територията на област Бургас се контролира
ежедневно разрешената максимална скорост на движение
със стационарни и мобилни автоматизирани технически
средства и системи на ОДМВР.

Община Айтос няма изградени проекти за околовръстни пътища.
Община Айтос
Община Бургас

Процедура по реализация на обект: „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от
км 230+700 на път І-9 „Сарафово –Бургас“ до км 493+550 на път І-6
„Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна.
- Предпроектно проучване за южен обход на к-с „Меден Рудник“, гр.
Бургас;
- Проект за локални платна на главен път I-6;
- Надграждане на новата транспортна схема на гр. Бургас

Община Камено

Изграден обходен път в гр. Камено, собственост на АПИ.

Община Карнобат

Неприложимо по следните причини:
1. Теренът не позволява изграждането на необходимите съоръжения.
2. Липса на средства

Община Малко Търново

На територията на община Малко Търново преминават трасета от
републиканската пътна мрежа през две населени места – с. Звездец и с.
Визица. Общината е взела под внимание тези обстоятелства и при
изготвянето на застроително-регулационните планове са предвидени
околовръстни пътища, които да изведат транзитния поток извън населените
места. Пътищата са част от републиканската пътна мрежа, поради което
извеждането им извън територията на населените места не е предвидено в
проектобюджета на Община Малко Търново.

Община Несебър

За РП І-9 през гр. Обзор липсва възможност за извеждане трасето на пътя
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извън града.
За РП ІІІ-906 през селата Гюльовца, Оризаре и Паницово липсва възможност
за изграждане на обходни маршрути.
Община Поморие

Със средства на АПИ и активното съдействие на Община Поморие е изграден
обходът на гр. Поморие като част от републикански път I-9 “Варна –
Бургас“. Изграждането на пътния участък чувствително е намалило трафика
през града. Не се създават и задръствания по кръговите кръстовища. По
искане на Община Поморие са изградени 2 бр. подлези за преминаване на
земеделска техника, както и е осигурен изход по старото трасе на пътя в
посока к. к. ”Слънчев бряг” и Варна.

Община Приморско

Неприложимо

Община Руен

Не се планира

Община Созопол

Няма разработени нови проекти за извеждане на транзитните потоци извън
урбанизираните граници на населените места.

Община Средец

Входно-изходните артерии на града не се натоварват и не е необходимо
извеждането на транзитните потоци. Наличните околовръстен път II-79 и
републикански път II-53 облекчават достатъчно движението в града.

Община Сунгурларе

Изпълнено проучване на възможностите за изграждане на околовръстни
пътища по:
Път ІІ-73 за с. Прилеп, с. Лозарево и с. Вълчин
Път ІІІ-7306 за с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци и с. Чубра
Път ІІІ-7305 за с. Камчия и с. Съединение

Община Царево

Все още републиканските пътища преминават през населени места – гр.
Ахтопол и с. Варвара. Изграждане на пътен възел преди с. Лозенец –
отбивка за промишлена зона.

4.32 Изграждане на оптимални връзки и
висока степен на съответствие между
различните видове транспорт

Общини
Постоянен

Във всички населени места на територията на областта е
осигурен транспорт до общинския център и от него да
областния център, откъдето и до всички точки на страната
с автобус, влак и самолет.

4.33 Подкрепа за алтернативни форми на
придвижване

Общини
Постоянен

В малките населени места няма масово използване на
МПС. В по-големите селища Общините редовно провеждат
кампании в подкрепа на алтернативното придвижване. В
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условията на пандемия се наблюдава увеличен интерес
към колоезденето и пешеходната рекреация. Изградените
велоалеи стимулират въвеждане на алтернативни форми
на придвижване за ограничаване на движението и
ползването на лични моторни превозни средства.
Предприемат се мерки за облагородяване на пешеходните
зони и осигуряване на по-добра осветеност в тъмната част
на деня, за да се осигури спокойствие и сигурност на
посетителите на парковите пространства.
4.34 Развитие на обществения транспорт
…………………………………………………………………………

Общини
Постоянен

/моля попълнете планираните конкретни
мерки по общини съгласно предвижданията на
областната план-програма/
Община Айтос

Неприложимо поради СОVID-19
Приходи – 0лв.

Община Бургас

Надграждане на система от Бързи Автобусни Линии, чрез реконструкция и
рехабилитация на ул. „Булаир“, бул. „Демокрация“ и бул. „Стефан
Стамболов“ в участъка от кръгово кръстовище с бул. „Никола Петков“ до
кръстовището с ул. „Струга“ и от кръстовище от бул. „Проф. Яким Якимов“
до кръстовище с ул. „Тракия“, ведно със създаване на „бърз автобусен
коридор“ по бул. „Демокрация“. Процедура за сключване на договор за
закупуване на 86 броя електробуси.

Община Камено

Междуградски и междуселищен транспорт, осъществяван от М-Бус ООД и
Бургасбус ЕООД.

Община Карнобат

Изготвен е цялостен план за реорганизация на движението в
урбанизираната част на общинския център гр. Карнобат, който поетапно се
изпълнява.

Община Малко Търново

Неприложимо

Община Несебър

Ежегодно се анализира необходимостта от транспортно обслужване на
населението и при необходимост се актуализира Общинската транспортна
схема.
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Община Поморие

На територията на общината е развит единствено автомобилният транспорт.
Общината не разполага с общинско предприятие и собствен автопарк за
извършване на обществения превоз на пътници. Сключени са договори по
реда на ЗОП с фирми за извършване на обществен превоз на пътници по
републиканската, областната и общинската транспортна схема от нейната
квота. Средната възраст на автобусите е до 10 год.

Община Приморско

Неприложимо - малко населено място.

Община Руен

Само частни превозвачи. Утвърдени 19 линии /маршрути/ от населени
места, преминаващи през общинския център за гр. Айтос и гр. Бургас.

Община Созопол

От 01.05.2020 г. до 30.05.2020 г. е пусната линия от Общинската
транспортна схема - градски транспорт:
в. с. “Санта Марина“ - Стар град, пл. „Хан Крум“ - Нов град, пл. “Черно
море“ - магазин Лидл - к. „Каваци“ – к. „Грийн лайф“ - м. „Мапи“

Община Средец

Община Средец има сключени договори с фирми, които извършват
обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по
градски основни линии, общинска, областна и републиканска пътна
мрежа.Сключен е и договор с фирма, извършваща специализиран превоз на
деца и ученици.

Община Сунгурларе

Транспортна схема на община Сунгурларе е обхванала населените места от
общината и прави връзка с гр. Карнобат, гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Котел,
гр. Омуртаг.

Община Царево

Изграждане и реновиране на автобусни спирки, освежаване на пътна
маркировка и пътна сигнализация

4.35 Използване на стандартизирани
договорни условия и изисквания на
възложителя към изпълнителите на
строителство на пътна инфраструктура;
изискване за внедрена система за управление
на безопасността на движението съгласно
стандарт БДС ISO 39001:2014 или
еквивалентен към изпълнителите на
строителство на пътна инфраструктура;
прилагане на ефективен контрол при
управление на договорите за проектиране и

Общини
АПИ/ОПУ
Постоянен

Общините използват типови договорни условия
изисквания на възложителя към изпълнителя. Прилага
ефективен контрол при управление на договорите
проектиране и строителство и текущите договори, които
действащи за поддържане на пътната инфраструктура.

и
се
за
са

Прилага се ефективен контрол при изпълнение на
договорите за проектиране, строителство и текущ ремонт и
поддържане на пътната инфраструктура на територията на
ОПУ Бургас.
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строителство на пътна инфраструктура
4.36 Изпълнение на проектиране и
строително-монтажни работи по пътната
инфраструктура

Общини
Постоянен

(пътни платна, тротоари, банкети, места за
паркиране, подлези и надлези, мостове,
спирки на градския транспорт, междублокови
пространства, крайпътни пространства и др. въздействие върху настилки, хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация,
осветление, ограничителни системи,
растителност, поставени рекламни съоръжения
и крайпътни обекти, и др.)
…………………………………………………………………………
/моля попълнете планираните конкретни
планирани мерки по общини съгласно
предвижданията на областната планпрограма/

Община Айтос

Изпълнени текущи ремонти на уличната мрежа:
1. ул. "Лозенград"
2. ул. "Стоян Деведжиев"
3. ул. "Димо Шайков"
4. ул. "Хисарска "
5. ул. "Петър Станев"
6. ул. "Места"
7. ул. "Хан Тервел"
8. ул. "Цар Самуил"
9. ул. "Гоце Делчев"
10. ул. "Гурко"
11. ул. "Средна гора"
12. ул. "Батак"
13. ул. "Владимир Заимов"
14. ул. "Красна "
15. ул. "Железопътна"
16. ул. "Гарова"
118

17. ул. "Филип Кутев"
Изпълнени текущи ремонти по общинската пътна мрежа:
1. /Айтос-Ръжица граница община Руен/ BGS-3009
2. /Айтос-Ръжица/Лясково BGS-3010
3. /Айтос-Караново/ - Пирне BGS-1001
4. /Айтос-Карнобат/Поляново-Карагеоргиево BGS-1003
5. /Айтос-Карагеоргиево/Тополица граница с община Карнобат BGS-1004
6. /Айтос-Карнобат/- Черноград - Айтос- GS-1002
7. /Айтос-Раклиново/-зимен BGS-1061
8. /Айтос-Карнобат/-Чукарка BGS-2006
9. /Айтос-Бургас/-Съдиево BGS-2005
10. /Айтос- Малка поляна/ BGS-2007
11. /Айтос- Мъглен/ BGS-2011
12. /Айтос-Мъглен/ - Черна могила BGS-2014
13. /Айтос-Мъглен/ - Дрянковец BGS-2012
14. /Айтос-Мъглен/ - Пещерско BGS-2013
15. /Айтос-Ябълчево/ - Зетьово BGS-2008
Община Бургас

- Ремонт на паркинг с прилежащи пешеходни алеи между блокове 38, 39 и
40, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас
- Проектиране - "Паркинг от о.т.45а-45б-45в-45г-45д-45е-45ж в кв.8 по
плана на ж.к. "Зорница" в ПИ с идентификатор 07079.601.245 по КК на гр.
Бургас – нов паркинг, част от уличната регулация“
- Изготвяне на ТИП за "Светофарна уредба при о.т.952 по плана на ж.к.
"Изгрев", гр. Бургас на кръстовище на ул. “Петко Задгорски“ и ул. “Георги
Калоянчев“
- Изграждане на паркинг до блок 11 в ж.к. Зорница
- Изграждане на паркинг до блок 15 в ж.к. Изгрев
- Рехабилитация на ул. "Транспортна" в участък от ул. "Димитър Димов в ж.к
"Изгрев" до кръговото к-ще при бул."Стефан Стамболов
- Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в УПИ V-14,
кв.124 по плана на зона "В" ж. р. "Меден Рудник" в ПИ 07079.653.576 по КК
на гр. Бургас
- Проект за 1 (една) повдигната пешеходна пътека на ул. “Вл. Вазов“ при
кръстовището с ул. “Крайна“
- Асфалтиране на улица от о.т.223 до о.т.227 по ПУП-ПРЗ за имот с
пл.№333, местност "Вая кайряк", в землището на гр. Българово, за бизнес
индустриална зона гр. Българово
- Реконструкция на ул. "Средна Гора" от ул. "Цар Симеон I-ви" до ул.
"Проф. Асен Златаров"
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- Ремонт на ул. "Охрид" от ул. "Рилска" до ул. "Екзарх Йосиф"
- Ремонт на ул. "Ивайло" от ул. "Васил Левски" до ул. "Л. Каравелов"
- Реконструкция на задънена улица с крайулично паркиране от о.т.35а до
о.т. 34б (ул. “Димитър Бракалов“) по плана на ЦГЧ-изток в ПИ
07079.612.207, 07079.612.211 по КК на гр. Бургас
- Ремонт на източната тротоарна настилка по бул. “Демокрация“ между ул.
“Копривщица“ и ул. "Перущица", гр. Бургас.
- Изпълнение на напречни изпъкнали изкуствени неравности на ул. “Адам
Мицкевич"
- Изграждане на паркоместа по ул."Струма" и Паркинг от о.т. 81в- 81г-81д в
ж.к."Бр. Миладинови" - общинска част
- „Обслужваща улица“ от о.т. 132а-132б-134а с крайулично паркиране и
паркинг от о.т. 132б-132в-132г в ПИ идентификатор 07079.621.70 по КК на
гр. Бургас между кв. 31 и кв. 31а по ПУП-ПУР на ж.к. „Братя Миладинови“
гр. Бургас“
За 2020 г. Община Бургас е обновила 12 556 кв. м. пътна надлъжна
маркировка и 6364 кв. м. пътна напречна маркировка.
Изградени светофарни уредби:
- пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен,
гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км 486+082;
- светофарна уредба на бул. „Демокрация“ с ул. „Ал. Богориди“
- две светофарни уредби на бул. „Даме Груев“
- светофарна уредба на ул. „Цар Симеон I“/ул. „Ген. Гурко“
Изградени изкуствени неравности по пътното на платно:
на ул. „Адам Мицкевич“ – в двете посоки
на ул. „Димитър Аврамов“ до бл.29 в к-с „Изгрев“
на улицата, водеща към район „Пети километър“, в посока от ул.
„Транспортна“
улицата до ОУ „Йордан Йовков“, к-с „Изгрев“
Община Бургас за 2020 г. е монтирала нова еластична предпазна преграда
467 л. м. по уличната и общинската пътна мрежа. Монтажът на предпазен
парапет е 597 л. м.
Монтаж на светещи пътни знаци Д 17 на следните пешеходни пътеки на
територията на Община Бургас:
- на кръстовището ул. „Иван Вазов“/ул. „Гладстон“
- бул. „Тракия“/ул. „Епископ Преславски“
- ул. „Янко Комитов“, до „Тих Труд“
- бул. „Демокрация“, до „Чадъра“
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- бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията“
Община Камено

Извършени са следните дейности:
Основен ремонт на кръстовище с. Константиново – 50 000 лв.
Основен ремонт и тротоари ул. „Д. Благоев“, гр. Камено – 300 000 лв.
Поддръжка на настилки, хоризонтална маркировка и вертикална
сигнализация, осветление, ограничителни системи и растителност.
Хоризонтална маркировка – 10 000 лв.
Вертикална маркировка – 10 000 лв.
Косене и поддръжка – 10 000 лв.
Осветление – 30 000 лв.
Кърпежи – 35 000 лв.

Община Карнобат

Отремонтирани и преасфалтирани са общо 21 000 кв. м. улици и тротоарни
площи в урбанизираната част на гр. Карнобат. Всички строителни дейности
се извършват по изискванията на БДС.

Община Малко Търново

Извършени са следните дейности: асфалтокърпежи, ремонт на тротоари и
оформяне на междублоково пространство в гр. Малко Търново; асфалтови
кръпки, оформяне банкети, оформяне и почистване на отводнителни
канавки и водостоци, изсичане на храсти и малки дървета по общинска
пътна мрежа; подмяна на осветителни тела в населените места; поставяне
на пътни знаци в населените места.

Община Несебър

Изпълнено е съобразно програмата на Общината в рамките на предвидения
бюджет. Изградени са нови улици в к. к. Слънчев бряг-запад, с. Тънково и
др. Извършени са текущи ремонти на пътните настилки, банкетите и
отводнителните съоръжения като водостоци, мостове и окопи
на
общинските пътища. Изградена е улична мрежа с паважна настилка. Нанто
всяка година са актуализирани хоризонталната маркировка и вертикалната
сигнализация. Изградени са места за паркиране в между-блоковите
пространства и джобове по Общинската транспортна схема. Системно са
почиствани крайпътните пространства от растителност и дървета с цел
подобряване на видимостта.

Община Поморие

Реконструкция на общински път BGS1149 /III-906 Каблешково - Бургас/ Каменар – Поморие на стойност 6 513 691,85 лв. – Извършена е цялостна
реконструкция на пътя с изграждане на велоалея, осветление, организация
на движение.
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Благоустрояване на улици в с. Порой, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол на
обща стойност 478 590 лв. – Извършена е реконструкция на уличната
настилка с изграждане на бордюри.
Ремонт на ул. ”Средна гора” в кв. ”Свети Георги”, гр. Поморие на стойност
26 371 лв. - Извършена е реконструкция на уличната настилка с изграждане
на бордюри.
Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа: Ремонт на път BGS 1145 с.
Медово - с. Бата; Ремонт на път BGS 1147 с. Страцин - с. Косовец; Ремонт на
път BGS 1140 с. Бата - с. Белодол; Ремонт на път BGS 1144 с. Порой - с.
Гълъбец; Ремонт на път BGS 1145 с. Медово - с. Бата на обща стойност 334
408 лв. – Изпълнен е текущ ремонт на пътната мрежа с ремонт на асфалтови
настилки, подобряване на отводняването и др.
Ремонт и подмяна на пътни знаци и маркировка на обща стойност 54 000 лв.
- Доставката на пътни знаци в община Поморие става с Договор за доставка
на пътни знаци №Д-137/03.04.2020 г., сключен с „Микони“ ООД - гр.
Смолян. Съгласно договора е утвърден образец „заявка“/(задание) за
изработването и доставката на пътни знаци. Тя е електронна. Към всяка
доставка се представят и сертификати за качество в съответствие с Наредба
РД-02-20-1/5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България.
Ремонт и подмяна на ограничителни системи на обща стойност 9 800 лв.
Община Приморско

Изпълнени дейности:
-

Община Руен

Изграждане на местен път Приморско- Китен
Пътен подлез на път II-99 към СО „Узунджата“
Поставяне на вертикална и хоризонтална сигнализация
Изграждане на път IV клас в с. Писменово- участък 1200 м.
Ул. „Съединение“ в гр. Китен
Реконструкция на четирикрилно кръстовище
Изграждане на велоалеи
Поставяне на улично осветление и ремонт на пътен възел
Поставяне на изкуствени неравности по главните улици
Асфалтиране на улици
Поставяне на зарядна станция

Изпълнени дейности:
- Полагане на надлъжна маркировка - 3 787,88 кв. м.;
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- Сключен е договор за частично асфалтиране /кърпежи/ на общинска
мрежа;
- Процедура на обществена поръчка за текущ ремонт на пътища и улици,
както и стабилизиране на банкети на територията на общината;
- Извършен е текущ ремонт на тротоари - 479 кв. м.;
- Изградени са 2 бр. автозаслони в с. Дропла и с. Сини рид.
Община Созопол

1 . РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1212 /С. АТИЯ – С. РОСЕН –
С. РАВНА ГОРА / ОТ КМ.8+750.00 ДО КМ.11+458.36, ОБЩИНА СОЗОПОЛ - ПМС
348/18.12.2019 Г. ЕТАП: IV; BGS 1212 С. РОСЕН – С. РАВНА ГОРА ОТ КМ. 8+750.00 ДО
+458.36
КМ. 11
"
2. Обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител за извършване на
строително-монтажни
работи
по
проект
„Рехабилитация
на
ул.
„Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и
ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар
Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”,
по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-7.001-0125-C01 от 30.05.2019 г., сключен с ДФЗ –
РА по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.
3. Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Созопол
по обособени позиции:
ОП 1: „Основен ремонт на път BGS 1211 - гр. Созопол - с. Равадиново
ОП 2. Основен ремонт на път BGS 1212 - с. Атия - кв. Миньор
ОП 3. Основен ремонт на път BGS1213-2214 - с. Зидарово - с. Вършило - с.
Габър
ОП 4: Основен ремонт ул. "Николай Лъсков" и „Васил Левски” с. Росен
ОП 5. Основен ремонт ул. "Стара планина", ул. "Черно море" - с. Равадиново
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ОП 6. Текущ ремонт на улична мрежа гр. Черноморец
Изпълнени конкретни мерки съгласно инвестиционната програма на
Общината:
- Ремонт и подмяна на тротоара на ул. “Ропотамо“ в гр.Созопол и
изграждане на тротоар в. с. „Санта Марина“ – в. “Византия“ - 250 м;
- Изграждане на тротоар в. “Византия“ - къмпинг „Златна рибка“ – 383 м;
- Частична реабилитация на ул. “Републиканска“, ул. “Одеса“ в гр.
Созопол;
- Въвеждане на режим за локално паркиране на следните улици на
територията на гр. Созопол: ул. “Одеса“, ул. “Мусала“ , ул. „Вихрен“;
- Монтиране на автобусни спирки на път BGS 1211 пред къмпинг „Златна
рибка“ и на ул. “Републиканска“ пред стадион „Арена Созопол“;
- Подновяване на маркировката на пешеходни пътеки по територията на
цялата селищна система, осеви линии, стоп линии и други елементи за
регулиране на движението за територията на гр. Созопол, гр.
Черноморец, път BGS 1213, BGS 2214;
- Вертикална сигнализация за гр. Черноморец на ул. “Св. Никола“ за
кръстовище с кръгово движение. В 27 и Т 17 за репатриращ камион за
територията на гр. Созопол и подмяна на стари знаци по ІV класна пътна
мрежа;
- Ограничителни системи на път BGS 1212. Почистване на растителността
на път BGS 1212, BGS 2214, BGS 1211, BGS 1220, BGS 2218 и BGS 1213;
Поставяне на рекламни съоръжения и подновяване на разрешителните
за специално използване на пътищата за път BGS 1210 и BGS 1211.
Община Средец

Изпълнени дейности:
Основен ремонт на улична мрежа – 6 бр. улици общо 3,700 км.
Основен ремонт на тротоари – 2,600 км.
Проектиране и СМР – основен ремонт на част от общинска пътна мрежа.

Община Сунгурларе

Проектиране и изпълнение на СМР за пешеходни платна, тротоари и
ограничителни системи за скоростта.

Община Царево

Изградени нови паркинги, паркинги в междублокови пространства;
изграждане и поддръжка на осветление. Разширяване на системата за
видеонаблюдение и контрол.

4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на
възможностите за движение с високи

Общини
Постоянен

………………………………………………………………………
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скорости, в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони
…………………………………………………………………………
/моля попълнете планираните конкретни
планирани мерки по общини съгласно
предвижданията на областната планпрограма/
Община Айтос

Пешеходните пътеки на територията на община Айтос са ограничени със
скорост 30 км/ч и в двете посоки на пътя, между 100 м – 150 м от
пешеходната пътека със знаци А 18 и В 26 - 30 км/ч. Липсващите на места
се възстановяват.

Община Бургас

Община Бургас е изготвила проекти за въвеждане на 30 км/ч зони на
следните участъци:
- К-с „Братя Миладинови“ – в зоната, заключена между бул. „Стефан
Стамболов“, ул. „Дунав“, бул. „Демокрация“ и бул. „Сан Стефано“;
- К-с „Меден Рудник“ – в зоната, заключена между бул. „Захари Стоянов“,
ул. „Миньорска“ и ул. „Ортото“.

Община Камено

Въведени са мерки за ограничаване на скоростта до 40 км/час.
В изпълнение е въвеждане на 30 км/ч зони.

Община Карнобат

Изградени са „легнали
видеонаблюдение.

Община Малко Търново

Предвидено е закупуване на пътни знаци за ограничаване на скоростта,
които да се поставят на общинската пътна мрежа от бюджета на Общината 1 600 лв.

Община Несебър

Продължава поставянето на скоростоограничители съгласно Наредба №
РД-02-20-10 на МРРБ за изграждане върху платното за движение на
изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на
движение.

Община Поморие

Монтирани са технически средства за контрол на скоростта, съгласувано с
ОД на МВР.
Изградени са изкуствени неравности по пътното платно съгласно Наредба №
РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г.

Община Приморско

Изпълнено е поставяне на вертикална и хоризонтална сигнализация;
поставени са изкуствени неравности по главните улици.

полицаи“.

Основните

кръстовища

са
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под

Община Руен

Пешеходните пътеки са ограничени със скорост 30км/ч и са обозначени със
знаци А 18 и В 26 - 30 км/ч.

Община Созопол

Монтирани изкуствени неравности и пътни знаци В 26 – 30 км./ч на ул.
“Ропотамо“ - с. Равадиново и на път BGS 1220 в отсечката му, преминаваща
през в. с. „Дюни“.

Община Средец

Въведена е 30 км/ч зона в района на Общински детски комплекс в гр.
Средец.

Община Сунгурларе

В населените места на територията на община Сунгурларе няма обособени
зони за ограничаване на скоростта да 30 км/ч.

Община Царево

Пътното ддвижение в населени места е ограничено чрез пътни знаци и
полагане на изкуствени неравности.

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на
пешеходното и велосипедно движение;
специално обезопасяване на зоните на учебни
и детски заведения

Общини
Постоянен

Пешеходното и велосипедното движение е добре
обезопасено в областния център. Обезпечена е пешеходна
и велоалея след паркинг „Северен плаж“ до Бургаски
солници. Допълнително са обезопасени с предпазни
парапети пешеходните преходи в зелените острови на
пешеходните пътеки на бул. „Транспортна“ и бул.
„Демокрация“, предотвратяващи внезапно изскачане на
пешеходци на пътното платно. Монтирани са „потапящи“
боларди за ограничаване на автомобилното движение и
паркиране в пешеходните зони както следва:
ул. „Възраждане“, в частта между ул. „Шипка“ и ул.
„Богориди“;
ул. „Софроний“, в частта между ул. „Цар Симеон I“
и ул. „Богориди“;
от пресечката на ул. „Александровска“ с бул. „Иван
Вазов“ - цялата;
ул. „П. Яворов'“ - в частта от № 6 до ул. „Алеко
Богориди“;
пресечката на ул. „24-ти Черноморски пехотен
полк“ с пешеходна алея до детска градина „Златна рибка“;
пресечката на бул. „Демокрация“ с алеята от
„Приморски парк“, водеща към „Духтевата къща“.
Община

Бургас е реализирала следните дейности за
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обезопасяване на зоните на учебните и детски заведения:
1. Монтаж на светодиодни пътни знаци около детските и
учебни заведения на следните пешеходни пътеки: бул.
„Иван Вазов“ в кръстовището с ул. „Уилям Гладстон“, бул.
„Тракия“ в кръстовището с ул. „Епископ Константин
Преславски“, бул. „Демокрация“ до Чадъра.
2. Монтиран е трети макет на дете за заостряне на
вниманието на водачите на автомобили на ул. „Тракия“ на
пешеходната пътека в кръстовище с ул. „Епископ
Константин Преславски“.
4.39 Възстановяване на пътната
инфраструктура след извършени
инвестиционни мероприятия

Общини
Постоянен

Отделите „Контрол на строителството“ в общинските
администрации следят за своевременното и качествено
възстановяване
на
пътната
инфраструктура
след
извършени инвестиционни дейности от експлоатационните
дружества.
Община Приморско например има практика да изисква
заплащане на определена такса от инвеститора в
общинския бюджет и след възстановяване на пътната
инфраструктура и приемане на същата от Общината,
средствата се връщат на инвеститора.

4.40 Освобождаване на пътното платно от
спрели и паркирани автомобили по улиците в
населените места

Общини
Постоянен

Тази мярка се прилага предимно в областния център гр.
Бургас. Изградени са следните надземни паркинги:
- на бул. „Мария Луиза“ – 81 броя паркоместа;
- пред бл.602 в к-с „Меден Рудник – 83 броя паркоместа;
- паркинг с прилежащи пешеходни алеи между блокове 38,
39 и 40 в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас;
- паркинг до блок 15 в ж.к. „Изгрев“;
- паркинг до блок 3 в ж.к. „Зорница“.
Съгласно "Наредбата за Опазване на Обществения ред на
територията на община Бургас" се прилагат следните
принудителни административни мерки:
-

Преместване на паркирано пътно превозно средство
без знанието на неговия собственик или на
упълномощеният от него водач, когато превозното
средство е паркирано правилно, но обстоятелствата
налагат неговото преместване;
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-

Преместване на паркирано пътно превозно средство
без знанието на неговия собственик или на
упълномощеният от него водач, когато превозното
средство е паркирано в нарушение на правилата в
Закона за движение по пътищата на места, обозначени
с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за
принудително преместване на паркирано превозно
средство, както и когато създава опасност или прави
невъзможно преминаването на другите участници в
движението.

В този случай длъжностните лица от службите за контрол
по тази наредба уведомяват районното полицейско
управление, от територията на което е преместен
автомобилът, за новото местоположение на превозното
средство.
Разходите, направени във връзка с преместването на
превозното средство са за сметка на собственика на
превозното средство, което може да бъде задържано до
заплащане на тези разходи, като в този случай на
нарушителя се съставя общински акт за неправилното
паркиране, а таксата за отговорното пазене на
преместения автомобил се начислява както следва: до 2
часа престой - такса не се дължи; над 2 часа престой - по
2 лева на час.
Принудително преместените ППС се транспортират до
специализиран Наказателен паркинг и се освобождават от
там след заплащане на разноските по отстраняването,
транспортирането и паркирането.
Размерът на сумите за разноски и такси, дължими от
собствениците или упълномощените от тях водачи на
принудително преместените ППС са фиксирани и са
определени със заповед на Кмета на Община Бургас.
Дейност по контрол/отстраняване на неправомерно
паркирани МПС развиват и Общините Поморие и Средец.
Община Несебър съвместно с органите на МВР също
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включва
технически
средства
и
специализирани
автомобили за репатриране на ППС. Контрол върху
паркирането и върху изоставени/излезли от употреба ППС
осъществяват и Общините Малко Търново и Царево.
Системен оглед на спрели и паркирани автомобили по
улиците в населените места извършва и Община Айтос. В
Община Руен със заповед на кмета е назначена постоянна
комисия за установяване на излезли от употреба МПС.
Община
Созопол
отстраняването
на
неправомерно
паркиралите МПС, затрудняващи движението и създаващи
предпоставки за ПТП, е извършвано с репатриращ камион
кран /Репатрак/, а там където не може да бъде преместено
МПС, са съставяни глоби с фиш.
4.41 Въвеждане на системи за дистанционно
регулиране на трафика с оглед достъп на
екипите на ЦСМП до мястото на настъпил
инцидент

Общини
Постоянен

Такава система действа в областния център гр. Бургас,
където
се
извършва
електронно
управление
на
обществения транспорт и автоматично позициониране на
превозните средства.
Изградена е и функционира система за видеонаблюдение,
разполагаща с над 1000 броя камери. Тя се управлява и
поддържа от служители на „Център за видеонаблюдение и
управление на трафика“ /ЦВУТ/ към ОП „Транспорт“.
Камерите основно са позиционирани на възлови места в
градската
среда,
кръстовища,
автобусни
спирки,
пешеходни зони, велосипедни зони, детски площадки на
вход/изходите на населеното място. Използвайки ресурса
и възможностите на центъра се установяват и разкриват
престъпления, нарушения на обществения ред, нарушения
на Закона за движение по пътищата, контролира се и
управлява трафика.
В ЦВУТ има изнесена работна станция на РЦ 112 - Бургас,
където при получени сигнали, ако попадат в обхвата на
видеонаблюдението се проверяват, съхраняват и се прави
обратна връзка с РЦ 112 - Бургас. Служителите в ЦВУТ,
при възникнал инцидент сигнализират на дежурен община
и РЦ 112 - Бургас, след което сигналът се праща до
останалите институции по компетентност, респективно до
ЦСМП при възникнала необходимост.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА
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5.1 Стимулиране употребата на безопасни и
екологични автомобили за ползване от
физически и юридически лица

Постоянен

Продължава програмата на Община Бургас за поетапно
закупуване на електромобили за нуждите на работата на
администрацията и отделите, осигуряващи социални
услуги. Предвидено е закупуването на поне 1 нов
електромобил годишно до 2023 г. и по 2 нови
електромобила годишно в периода 2023 – 2030 г.
Постоянно се публикуват новини и статии, свързани с
ползите от модернизиране на дейностите по превоз и
логистика в рамките на града чрез ползване на безопасни
за
околната
среда
екологични
автомобили
и/или
тротинетки и/или велосредства.
Добра практика на Община Несебър е прилагането на
приетото решение на Общинския съвет, автомобилите с
електрическо или смесено задвижване да се освобождават
от такса на общинските паркинги.

5.2 Стимулиране употребата на безопасни,
екологични и енергийно ефективни
автомобили за обществен транспорт и
обслужване на нуждите на общините

Постоянен

Община Бургас ползва изцяло обновен автобусен парк през 2013 г. са закупени нови 39 метанови и 28 дизелови
автобуса, с които се реализира услугата градски транспорт
по нововъведената през 2017 г. схема на градския
транспорт на основа система от т. н. „бързи“ автобусни
линии, движещи се по секретирани бус-коридори и
„захранващи“ ги автобусни линии. Към момента тече
проект за закупуване на 56 нови електрически автобуса и
доставка на съответното зарядно оборудване за тях, което
ще бъде монтирано в депото на оператора на градския
транспорт в Бургас – „Бургасбус“ ЕООД. До 2030 г. ще
бъдат закупени още 40 електроавтобуса, което ще позволи
извеждането от експлоатация на всички налични дизелови
автобуси.

5.3 Прилагане на мерки за повишаване
отговорността на работодателите по
отношение на техническата изправност на
МПС, с които се извършва обществен превоз

РДАА
Постоянен

На територията на област Бургас за отчетния
период са регистрирани следните фирми, обект на
контрола на РДАА по дейности:
1. Фирми,
притежаващи
лиценз
па
общността за извършване на международен превоз
на товари;
2. Фирми,
притежаващи
лиценз
за
извършване на обществен превоз на товари иа
територията на Р. България;
3. Фирми,
притежаващи
лиценз
на
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общността за извършване на международен превоз
на пътници;
4. Фирми,
притежаващи
лиценз
за
извършване на обществен превоз на пътници иа
територията на страната;
5. Фирми, извършващи таксиметров превоз
на пътници;
6. Фирми,
извършващи
обучение
на
кандидати за придобиване на свидетелство за
управление на МПС;
7. Фирми, извършващи обучение на водачи
превозващи определени опасни товари - 3 бр., в т.
ч. едната не е провеждала обучение от началото на
годината;
8. Фирми,
извършващи
периодични
прегледи
за
проверка
на
техническата
изправност на МПС;
9. Фирми, извършващи превоз за собствена
сметка на товари;
10. Фирми, извършващи превоз за собствена
сметка на пътници.
Най-често срещаните нарушения при извършваните
проверки са:
- Пропуснат срок за периодичен технически преглед;
- Неносене на документи свързани с превоза;
- Неспазване на времето за управление, прекъсване и
почивка;
- Неправилно използване на тахографите;
- Непредставяне на тахографите за контролна проверка в
срок;
- Неподадена справка за финансова стабилност.
Отчет на дейността на отдел „Автомобилна администрация“:
1. Изпити на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС .
- изпитани са 6355 кандидата по теория.
- изпитани са 6554 кандидата по практика.
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2. Изпити на кандидати за ръководител
таксиметрова дейност.
- изпитани са 19 кандидата.
3. Изпити на кандидати за Водачи на лек
таксиметров автомобил.
- изпитани са 133 кандидата.
4. Изпити по ADR.
- изпитани са 896 кандидата.
5. Обработка на документи за издаване на ADRсвидетелство 509 бр.
6. Изпити за консултанти по ADR.
- няма изпитани кандидати.
7. Обработени заявления за изпит ПК за
ръководител транспортна дейност - 59 бр.
8. Обработени списъци и график по Наредба № 41
– 407 бр.
9. Извършени прегледи и издадени протоколи за
годност на учебна база – 17 бр.
10.Обработка на документи за издаване на нови
разрешения на учебни форми – 3 бр.
11.Извършена промяна в обстоятелствата на 55
учебни форми.
12.Обработени документи на фирми извършващи
таксиметров превоз –360 бр.
13.Издаване на книжки „Интербус” и пътнически
формуляри – 46 бр.
14.Обработка на документи за карти за дигитални
тахографи – 1581 бр.
15.Обработка на документи за карта квалификация
водач – 1838 бр.
16.Обработка на документи за удължаване на
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разрешение на КТП 12 бр. и издаване на
протокол за съответствие на 1 бр. пунктове за
извършване на периодичен технически преглед
на ППС.
17.Промени в списъка към разрешението на
пунктове за извършване на периодичен
техн.преглед на ППС – 36 бр.
18.Промяна в обстоятелствата в пунктове за
извършване на периодични техн. прегледи на
ППС – 50 бр.
19.Проверка и заверяване на протокол за демонтаж
на фискална памет – 352 бр.
20.Обработка документите на фирмите извършващи
превоз на пътници и товари – 96 бр.
21.Издаване на удостоверения за пътна помощ и
вписване на ППС – 7 бр.
22.Обработка документи на подадени уведомления
за собствена сметка – 13 бр.
23.Обработка документи за доказване на
финансовата стабилност по Наредби № № 11 и
33 – 745 бр.
24.Обработка документи за изменение на
конструкцията – 158 бр.
25.Обработка документи за индивидуални
одобрения – 572 бр.
26.Обработка документи за издаване на лиценз на
общността – 30 бр. и издаване на вътрешен
лиценз – 16 бр.
27.Обработка документи за издаване на заверени
копия – 130 бр.
28.Обработка документи за включване на превозно
средство в удостоверение за регистрация на
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таксиметров превоз – 21 бр. и ППС вписване към
тях – 10 бр., от тях 10 регистрации.
Отчет на дейността на отдел „Контрол“:
1. През периода са проверени 2997 бр. МПС при
контролни проверки на пътя от инспекторския
състав и 74 920 бр. работни дни.
.

2. Извършени са 196 бр. комплексни проверки на
предприятия, извършващи обществен превоз и са
проверени 50 708 работни дни.
3. Извършени са комплексни проверки на 106 бр.
предприятия
за
извършване
на
периодични
прегледи за проверка на техническата изправност
на ППС.
4. Комплексни проверки
извършени проверки.

на

автогари

–

23

бр.

5. Извършени са 91 комплексни проверки на учебни
центрове.
6. За периода общо са съставени 546 бр. АУАН.
Издадени са 545 бр. наказателни постановления на
обща стойност 310 520 лв. и са приложени 11 бр.
заповеди за ПАМ (принудителни административни
мерки).
7. За периода общо са издадени заповеди за
принудителни административни мерки, за липса на
финансова стабилност и на ръководител на
транспортна дейност на превозвачите – общо 37 бр.
8. През отчетния период са проведени 38 бр.
съвместни проверки с Икономическа полиция,
Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР, НАП, Общинска
полиция,
Гранична
полиция,
Дирекция
„Метрологичен и технически надзор” и др. в
изпълнение
на
целите
за
подобряване
безопасността на движение по пътищата.
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9. Извършени са проверки по жалби и сигнали - през
отчетния период в РДАА – Бургас са постъпили 52
бр. жалби и сигнали, като по всички е взето
отношение и е даден отговор в срок освен по 8
жалби, по които все още се работи.
5.4 Създаване на условия за развитие на
зарядна инфраструктура - поетапно
изграждане на система от зарядни станции за
електромобилите и хибридните автомобили в
населените места и извън населените места

Общини
Постоянен

На територията на гр. Бургас има изградени 5 общински
зарядни станции за електромобили, както и няколко
частни такива. Основни точки са общинският паркинг на
ул. “Генерал Гурко” № 64, ОЗК Парк Арена Бургас и Eldrive
- Бургас Плаза. В ход е съвместен проект на Община
Бургас с фирма „Елдрайв“ за поетапно въвеждане на общо
50 електрозарядни станции за бързо или бавно зареждане
в рамките на целия град в идните 2 години. С това се цели
стимулиране на ползването на частни електроавтомобили.
За сега зареждането през общинските ел. зарядни станции
е безплатно.

5.5 Създаване на условия за изграждане на
услугата споделена мобилност в големите
населени места

Общини
Постоянен

Община Бургас е в процес на разработване на модели за
прилагане на споделена мобилност в областния център.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА
6.1 Провеждане на съвместни областни учения
за реакция при настъпило ПТП (ОДМВР, ПБЗН,
ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна администрация,
Общини, БЧК, РДАА и доброволни
формирования)

Областна
администрация
Общини
ОДМВР
ОПУ
ПБЗН
ЦСМП
Доброволни
формирования

Не са провеждани

Постоянен

Обща оценка на изпълнението на областната План-програма:
/попълва се от секретариата на ОКБДП/
В областния център гр. Бургас изпълнението на План-програмата е много добро благодарение на адекватните действия на
общинската администрация. Друг пример за много добра практика е Община Поморие, където общинската комисия по
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БДП осъществява сериозна дейност. В останалите общини на територията на областта изпълнението е добро, като има
още какво да се желае по отношение на съгласуваност на действията. Това особено важи при провеждането на
целогодишните огледи и обходи по Мярка 100 съвместно от органите на Общините и на ОДМВР по места.

РАЗДЕЛ 5

СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП

/попълва се от секретариата на ОКБДП/
Като цяло взаимодействието между ОКБДП – Бургас и ДАБДП е добро. Служителите на ДАБДП винаги откликват с
готовност при запитвания относно конкретни въпроси и дават нужните допълнителни указания.
Затрудненията произтичат от бавния процес на събиране на информация от членовете на ОКБДП във връзка с
изготвянето на текущи справки или на годишната план-програма и годишния областен доклад за изпълнението на
дейностите по БДП. В област Бургас има 13 общински администрации (а не 5-6 или по-малко, както е в някои други
области), които често изпращат непълна и/или неточна информация и това допълнително забавя работата на секретаря
на ОКБДП. Налага се многократно уточняване по електронна поща и провеждане на телефонни разговори с отговорните
служители. Изчакването на коректните данни от Общините е съществена причина за възпрепятстването на дейността на
секретаря. Така се губи време и спазването на сроковете се затруднява.
Освен гореизложеното, конкретните затруднения при изготвянето на настоящия доклад произлизат от несъответствието
между графите в образеца за областна план-програма за 2020 г. и графите в Образец 6.1 за общински доклад за същата
година.
Като препоръка би било добре образците на ДАБДП, които се изпращат до членовете и до секретаря на ОКБДП във
връзка със събирането на информация да се прецизират, а текстовете по точки да се уеднаквят в по-голяма степен с цел
улеснение при попълването им.
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