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Образец 5.0 
 

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

 
 

ДАБДП 
 

 
 

Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 
 ПРОТОКОЛ 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП БУРГАС 

 
 04.09.2020 г. 
  

 

Днес, 4 септември 2020 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОКБДП Бургас.  

 

На заседанието присъстваха/взеха участие: 

 

1. Иван Гюлев – Началник отдел „БОД“, Община Бургас 

2. Андрей Рунчев – Директор на ОП „Транспорт“, Община Бургас 

3. Мехмедали Руфадов – Началник отдел "Благоустрояване", Община Айтос 

4. Димитър Петров – Зам. кмет, Община Камено 

5. Тони Теллалов – Главен специалист "Гражданска защита и ОМП", Община Карнобат 

6. Мария Янкова – Началник отдел „ТСУ“, Община Малко Търново 

7. Георги Николов – Главен експерт "Организация и безопасност на движението“, Община 

Несебър 

8. Кунчо Гайдов – Зам. кмет, Община Поморие 

9. Пламен Христозов – Главен инспектор "Обществен ред и сигурност", Община Руен 

10. Йордан Петков – Директор „УССДП“, Община Созопол 

11. Кирил Каравълчев – Главен специалист в Други дейности по икономиката, Община Средец 

12. Димитър Гавазов – Зам. кмет, Община Сунгурларе 

13. Златин Димов – Главен инспектор "ООРОС", Община Царево 

14. Пламен Николов – в. п. д. Началник Сектор „Пътна полиция“, ОДМВР Бургас 

15. Митко Порязов – Директор на ОПУ Бургас 

16. Станимир Миланов – Старши експерт, РУО Бургас 

17. Кирил Костадинов – и. д. Началник Отдел "Контрол", РДАА Бургас 

18. Асен Кърджиев – Директор на ЦСМП Бургас 

19. Виолета Радева – Директор на БЧК Бургас 

20. Тодор Йосифов – Председател на Национално сдружение „Младежки глас“ 

 

 

НАЧАЛО: 10.30 ч.  

 

Зам. председателят на ОКБДП Владимир Крумов обяви наличието на кворум, откри заседанието и 

представи дневния ред със следните точки : 

 

1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред 

 

2/ Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете  

на ОКБДП  
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3/ Обобщен преглед на изпълнението на решения от предходни заседания  

на ОКБДП (при редовни заседания) 

 

4/ Подготовка за настъпващата нова учебна година 

 

5/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП  

 
 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Зам. председателят на ОКБДП Владимир Крумов – Зам. областен управител на област 

Бургас. Той благодари на директора на ОПУ за кампанията на ДАБДП през лятото във връзка с 

поставени билдбордове на 10-12 ключови места (акцентиращи върху колана, разговорите по 

телефона в превозното средство и др.). Г-н Крумов подчерта, че пропагандата има ефект. Също 

така той благодари на БЧК за обучението на деца по училищата, при което се набляга върху 

разликата между „зебра“ и пешеходна пътека на квадратчета, като изтъкна, че Общината трябва 

да разяснява тази разлика на всички хора. 

Докладващият представи следната информация:  

На членовете на Комисията, които са представители на Общините и на държавните структури в 

област Бургас секретарят на Комисията е изпратил образци, получени от ДАБДП. В тях трябва да 

бъдат попълнени извършените дейности по БДП през месеците юли и август. Също така в 

образците се предоставя възможност за предлагане на други въпроси, които да бъдат включени в 

дневния ред. 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Представителите на Общините Камено и Царево, както и на БЧК пожелаха техните предложения за 

включване в дневния ред да се обсъдят по време на докладването на текущата им дейност по БДП 

в т.2. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

ПО ТОЧКА 2 

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

Докладва: Зам. председател на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Областна  

администрация 

Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

връзка  

 Изпълнението на мерките по решения от предходни заседания на ОКБДП е  

докладване в ДАБДП след приключване на първото полугодие на 2020 г.  
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Актуализиран състав на ОКБДП със заповед на областния управител, който е  

неин председател. 

 

Създадена е организация за провеждане на онлайн обучение за членовете на  

ОКБДП на 30.09.2020 г. в областната администрация с лектори от ДАБДП. 

  
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Болшинството от членовете предпочитат обучението да се проведе съвместно в зала на областната 

администрация. Представителите на Районен център 112, ЦСМП, Сектор „Пътна полиция“ и 

Община Крнобат споделиха, че предпочитат да се обучават онлайн на работните си места. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема отчетената информация за сведение. 

 

Общини  Докладваната съгласно образец 4.2 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Айтос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Бургас 

 

 

 

 

 

 

1. Предприети мерки в територията на община Айтос по БДП – поддръжка на пътната 
маркировка, знаковото стопанство, обезопасяване пред детските градини и училищата с 
парапети. Поставени са осветителни тела, на пешеходните пътеки на територията на 
община Айтос. 
2. През последните три месеца активно се поставят знаци – липсващи, стари знаци се 
подменят с нови. 
3. Маркировката е в много добро състояние,  два пъти-годишно се освежава. 
Пешеходните пътеки, за първия учебен ден са освежени, обезопасени са, поставени са 
парапети, пешеходните пътеки се освежават и са осветени. 
4. Създадена е организация за централна градска част за паркиране на автомобили. 
С цел облекчаване на задръстванията са изпълнени еднопосочни улици и са предвидени 
да бъдат изпълнени още няколко улици еднопосочни, в следващите бюджетни години. 
5. Изпълнен Проект: Реконструкция на улични мрежи на територията на Община Айтос. 
- ул. „Цар Освободител” ( от ДСК до Автогарата), стойност на проекта – 141 931 лв. 
- ул. „Димчо Карагьозов”, стойност на проекта – 66 675 лв. 
- ул. „Паскал Янакиев”, стойност на проекта – 181 310 лв. 
6. Асфалтирана площадка в ДГ „Славейче” – гр.Айтос (303 кв. м. на стойност – 8 000 лв. от 
общинския Бюджет. 
7. Трета Интерактивната площадка по безопасност на движение по пътищата в ДГ 
„Славейче” – гр. Айтос 
 
1.Монтаж на 256 л.м. тръбен предпазен парапет в средна разделителна ивица на бул. 
„Стефан Стамболов“ в  
района на СЗ „Младост“ 
2. Подновяване на хоризонтална напречна и надлъжна маркировка по уличната и пътната 
мрежа на територията  
на Община Бургас 
3. Текуща поддръжка на пътни знаци и елементи, свързани с организацията и 
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Камено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карнобат 

 

 
 

 

 
Малко Търново 

 

 

 
Несебър 

 

 

 

 

 
Поморие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приморско 

 

Руен 

 

 

 

 

 

 

безопасността на движението 
4. Монтаж на светодиодни пътни знаци на бул. „Демокрация“  
 5. Полагане на термопластични знаци на пътното платно на входовете на зона “30“ 
 
1. Почистени пътища с. Черни връх – с. Полски извор и с. Константиново – с. Ливада 
2.Почистени кръстовища в гр. Камено  
3.Подменени и актуализирани пътни знаци и маркировка 
4.Започнат ремонт на ул. „Д. Благоев“ и паркинг  в гр. Камено  
5.Ремонт на отсечките Камено – Лукойл и Камено – с. Винарско 
6.Частичен ремонт ул. „Освобождение“ в гр. Камено 
7.Разширяване на видеонаблюдение 
8.Предстоящ договор за кръгово с. Константиново 
 

Предложения за включване в дневния ред - Техническа изправност МПС; Регистрация 
/осветеност на ПСЖТ 
 
Не са в състояние да предоставят исканата информация по образец 4.2. Към настоящия 
момент в Община Карнобат не съществува Общинска комисия по БДП. В процес на 
изготвяне е докладна записка за създаването на такава, която ще бъде внесена за 
разглеждане на сесия на Общински съвет – Карнобат през месец септември 2020 г. В 
момента се изготвя за първи път  цялостен план за движението в урбанизираната част. 
 
1.Ремонтни дейности по Общинска пътна  мрежа                                                                                              
2.Асфалтокърпежи по улици в гр. Малко Търново и с. Граматиково                                                                           
3.Изграждане на нов тротоар около училище „Васил Левски“ в гр. Малко Търново 
 
1.Полагане на нова и възстановяване на съществуваща хоризонтална пътна маркировка 
по общинската пътна инфраструктура                                                                                                                                                                            
2.Монтиране на нова и текуща поддръжка на съществуваща вертикална пътна 
сигнализация, пътни принадлежности  (парапети, светофарни уредби, мантинели и 
водоскоци) 
 
1.Положена хоризонтална маркировка и освежаване на пешеходни пътеки пред учебни 
заведения преди учебната 2020/2021 г.                                                                                                                                                             
2.Изпълнена нова велоалея 5,5 км. на общински път гр. Поморие – с. Каменар                                                       
3.Запознаване на комисията с внесения Проект на Генерален план за организация на 
движението на гр. Поморие с нова транспортно –комуникационна схема                                                                                              
4.Извършена реконструкция на общински път Поморие- Каменар с нова настилка, нова 
хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация 
 
Не са изпратили попълнен образец 4.2. 
 
1. Предприети са мерки на територията на Община Руен по БДП - поддръжка на пътната 
маркировка, знаковото стопанство и обезопасяване пред  учебните заведения                                                                                                
2.Поставят се знаци - липсващи и старите се подменят                                                                                                       
3.Започнато изпълнение на Проект „Реконструкция и рехабилитация на нови и 
съществуващи улици, тротоари и др. в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово 
на обща стойност 1 151 250 лв. 
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Созопол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средец 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сунгурларе 

 
Царево 

 

 
1.Монтиран предпазен парапет след края на стълбите свързващи ул. “Люлин“ и ул. 
“Републиканска“ пред  пешеходната пътека с цел предпазване на пешеходците                                                                                                     
2.С цел осигуряване на безопасността на децата в близост до детски площадки на 
територията на гр. Созопол и гр. Черноморец  са монтираха пътни знаци А 19                                                                                                                                
3.На кръстовището между ул. “Републиканска“ към ул. “Морска“ се монтира пътен знак В 
1 влизането забранено                                                                                                                                                                                            
4.На ул. “Иван Вазов“ в гр. Созопол е монтиран пътен знак Ж 13 път без изход                                                                     
5.С цел осигуряване на безпрепятствен достъп на линейката до централен плаж 
Черноморец монтиране на пътен знак В 27                                                                                                                                                                                
6.Монтирани са  пътни знаци по четвъртокласна пътна мрежа А 22 и по уличната мрежа 
на гр. Созопол и гр. Черноморец за регулиране на движението В 26, В 27, В 28 и 
указателни табели за репатриращ автомобил                                                                                     
7.За туристическия сезон до 30.09.2020г. се определят следните часове на достъп на 
дистрибуторски МПС за зареждане на търговските обекти в следните зони: - за 
територията на стар град Созопол- Архитектурен резерват от 06:30 ч. до 09:30 ч. - за 
територията на градска градина от 06:30 ч. до 09:30 ч. - за територията на ул.“Ропотамо“ 
от 06:30 ч. до 09:30 ч.                                                                                                                                    
8.Обособени пешеходни зони за същия период до 30.09.2020 г.: -  ул. “Ропотамо“ -  пл. 
„Хан Крум“ - ул. „Аполония“ в участъка кръстовище с ул. “Нептун“ до кръстовище пл. “Хан 
Крум“  -  улица 67800.505.167 9.Предприемане на мерки за почистване на  
четвъртокласна пътна мрежа от растителността  и канавките, които са неразделна част от 
пътното платно. С това мероприятие се открива спектралната видимост на водачите 
движещи се по пътното платно. Почистен път BGS 1220  /II-99, Созопол - Приморско/ - в. с. 
Дюни - /II-99/ 
 
1.Подобряването на пътната безопасност чрез ремонтни дейности на пътища, тротоари и 
подновяване на пътната маркировка                                                                                                                                                                
2.Провеждане на информационни кампании с детски градини и училища на територията 
на община Средец с цел безопасно движение по пътищата                                                                                                                      
3.Изграждане на неравности (легнали полицаи) по пътното платно с цел ограничаване на 
скоростта на МПС и поставяне на знаци за ограничаване на скоростта                                                                                                   
4.Сигнализиране на пешеходните пътеки около учебни заведения и детски градини и 
изграждане на обезопасителни огради 
 
Не са изпратили попълнен образец 4.2. 
 
1.Актуализация на хоризонтална  пътна маркировка-пешеходни пътеки, изкуствени 
неравности и др.                                                                                                                                
2.Подмяна на амортизирани и липсващи пътни знаци.                                                                                                                                      
3.Преглед на организация на движението около училища и детски  градини, домове. 
Предложения за оптимизация на безопасността на движението на ППС и пешеходците.                                                        
 

Предложение за включване в дневния ред: В ЗДП липсва текст, забраняващ 
паркирането върху велоалеи. 
 

 



6 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ОДМВР Докладваната съгласно образец 4.3 информация (справка за пътнотранспортния 

травматизъм; изпълнени мерки по областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по 

решения от предходни заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред  

по констатирани проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

 

 
1.Организирани и проведени 17 бр. специализирани полицейски мероприятия по линия  
(алкохол, наркотични вещества и техните аналози, скорост, дву- и триколесни МПС и ППС с 
животинска тяга).  
Установени нарушения 9784 от тях 4169 глоби с  фиш, 1590 глоби с акт и 4025 глоби за   
превишена скорост.  
2.Изготвени писмени предписания към собствениците на пътя 84 бр.  
3.Извършени 5 бр. обходи и огледи на състоянието на общинската и републиканска пътна  
мрежа. 
ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ през юли – август 2020 г. (по данни на Сектор „Пътна  
полиция“):  
ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР: 120 тежки ПТП, загинали 4, тежко ранени  
  10. 
Тенденция спрямо предходния период (спад/покачване по показателите ПТП, загинали и  
тежко ранените) 
Анализ за юли и август 2020 г. - настъпили 120 тежки ПТП с 142 ранени, от които 10 тежко  
ранени и 4 загинали;  
през юли и август 2019 - настъпили 131 тежки ПТП с 187 ранени, от които 9 тежко ранени и  
7 загинали.  
Съпоставено с предходния период са наблюдава намаление при общия брой ПТП с 11,  
намаление на загиналите с 3, намаление на общия брой ранени с 45 и увеличение на  
тежко ранените с 1. Загинали и тежко ранени по вид на участниците в ПТП - 4 загинали, от  
които 2 водачи, 1 пътник, 1 пешеходец; 10 тежко ранени, от които 4 водачи, 4 пътника, 2  
пешеходци; 
ПТП, загинали и тежко ранени, разпределени по общини - 3 ПТП с 4 загинали /РУ Созопол- 
1, РУ Карнобат-2 и ІV.РУ Бургас -1/. 
8 ПТП с 10 тежко ранени / РУ Поморие, РУ Приморско, РУ Карнобат, РУ Руен, РУ Средец, РУ 
Сунгурларе, І.РУ Бургас, ІІ.РУ Бургас/. 
Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания. Предприети  
дейности по отстраняване на несъответствията - до общини 61 бр., до ОПУ 23 бр. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема отчетената информация за сведение. 
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ОПУ Докладваната съгласно образец 4.4 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

 В периода юли – август 2020 г. на територията на ОПУ Бургас са изпълнени  следните  
дейности по пътната инфраструктура за осигуряване на безопасността на движението по  
пътищата: 
По ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.  
Започната 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” изпълнявани обекти:  
-Път I-9 Сл.бряг – Булгас , у-к от км 217+000 до  км 222+849,41, обходен път на гр.Поморие 
Строителството на обходния път на Поморие, което започна в средата на месец май  
миналата година  е последният етап от модернизацията на пътя Бургас – Слънчев бряг.  
Движението е пуснато на 05.07.2020г. С изграждането му транзитното движение ще се  
изнесе извън града, ще се повиши безопасността на движението. Въведена е ВОБД  
със срок на действие от 01.07.2020г. до 31.10.2020 г. Етапът на завършеност на обекта 
позволява оставащите дейности до завършването му да се изпълнят  в условията на  
движение при въвеждане на ВОБД. 
- 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. 
Предстои да бъде изградено и 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 Ветрен-Бургас и локални платна – предстои да бъде  избран изпълнител. 
 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 
Строително- монтажните работи са приключили. Подписан  е Акт 16. Предстои  
издаването на Разрешение за ползване. 
 

По Програма: Текущ ремонт и поддържане” са старирали ремонтните работи за  
извършване на превантивен ремонт на следните пътни участъци: 
- 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 
От АПИ  имаме одобрени допълнителни задания за извършване на превантивен ремонт  
на следните пътни участъци: 
-Пропадане на пътното платно на път III 7909 „(Средец-кв."Меден рудник") - кв."Горно 
Езерово" - Братово” в  участъка от км  8+900 до км 9+150 
- път  III – 7006 „(Върбица-Бероново)-Садово-гр.ОПУ Сливен”, в участъка от км 0+000 до км  
7+600 
- Път ІІІ-539 "Трояново- Айтос” от км  25+100 до км 46+600 
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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 се извършиха  отводнителни и ландшафтни дейности на  
всички пътищата 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.  
 

От АПИ има одобрена планова заявка за полагане на  хоризонтална маркировка  на обща 
стойност 1 012 029 лв. с ДДС със срок за изпълнение 30.09.2020 г. С приоритет са  
републиканските пътища с интензивно туристическо движение и на пътищата с висок  
интензитет на  тежкотоварния  трафик. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РУО Докладваната съгласно образец 4.5 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

 1. Актуализиране на информационната образователна рубрика за обучението по БДП на 
електронната платформа на РУО – Бургас. 
2. Осъществена вътрешна квалификационна дейност на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование  
във връзка с осигуряване на условия за безопасно движение по пътищата (БДП). 
3. Организиране и провеждане на обучение на деца и ученици по безопасно движение по  
пътищата (БДП) в часовете за занимания по интереси през месеците юли и август.  
Формиране на навици за безопасно участие в движението. Посещения на обществени  
места и демонстриране на усвоените знания и умения за безопасно движение по  
пътищата с пресичане на основни булеварди, регулирани със светофарни уредби и  
пешеходни пътеки 
4. Популяризиране на дейностите по БДП, чрез използване на различни ресурси в  
училищата и детските градини. 
5. Участие на 11 училища и 5 детски градини от област Бургас в дейностите по НП  
„Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модел Е „Площадки за обучение по  
БДП“. 
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Изказвания на членове на ОКБДП: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ЦСМП Докладваната съгласно образец 4.6 информация (справка за пътнотранспортния 

травматизъм и дейността на ЦСМП; изпълнени мерки по областната План-програма за 

БДП; изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП; предложените 

точки в дневния ред по констатирани проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

 ЦСМП – Бургас няма функция за организиране на мерки по безопасност на движението,  
както и по контрола им, поради факта че екипите на спешна медицинска помощ посещават 
местопроизшествие след възникналото събитие. Във връзка с това предложението на  
ЦСМП Бургас по отношение на бързия транспорт на пациентите до Спешно-приемно  
отделение е патрулен автомобил от органите на МВР да придружават санитарния  
автомобил с пациента до МБАЛ. 
 ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ И ДЕЙНОСТ НА ЦСМП 
Справката е сумарна за м. юни, юли и м.август 2020 г. 
-Брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали: 163 ПТП – 6 загинали, 225  
пострадали 
-Брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 209 пострадали с  
диагноза политравматизъм + 17 участника в ПТП без травми и увреждания  
-Време за реакция:  
Извън рамките на общинските центрове, където са местостоянките на филиалите за  
спешна помощ – обслужването на пациентите е в рамките на 1 час, което включва  
приемане на повикването, обслужване на пациента на мястото на ПТП и транспортиране  
на пациента до Спешно-приемно отделение. 
В рамките на общинските центрове,  където са местостоянките на филиалите за спешна  
помощ – обслужването на пациентите е в рамките на 30 мин., което включва приемане на 
повикването, обслужване на пациента на мястото на ПТП и транспортиране на пациента до Спешно-
приемно отделение. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

7. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РЗИ Докладваната съгласно образец 4.7 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

- Не участва в ОКБДП със свой представител.  

-  
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Изказвания на членове на ОКБДП: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

8. Приема отчетената информация за сведение. 

9. …………………….. /опишете други приети решения, ако има такива/ 

 

БЧК Докладваната съгласно образец 4.8 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

 -Отбелязване на Световния ден на първата помощ под мотото „Първа помощ в училище“ 
-Провеждане на 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 
-Провеждане на лекции по първа помощ в  училищна среда – през септември/октомври 
-Предоставяне на оборудване за целите на обученията по първа помощ на 6 училища в  
Бургас (раничка с материали, манекени, образователни табла), закупено със средства от  
дарение на НС „Младежки глас“ 
 

Предложение за включване в дневния ред: Разглеждане на въпроса по какъв начин и по  
какви критерии се определя мястото за пешеходна пътеки в населено място.  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Представителят на БЧК се изказа относно необходимостта от извършване на анализ и 

преразглеждане на местонахождението на съществуващите пешеходни пътеки при отчитане на 

броя и честотата на ПТП, които са се случили на тях. Внасяне на предложение в Общината за 

изменение местонахождението на някои пешеходни пътеки, чиято нецелесъобразност води до 

увеличаване на ПТП и застрашава живота на пешеходците, които ги ползват. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РДАА Докладваната съгласно образец 4.9 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

 Съвместни проверки с Пътна полиция два пъти седмично във връзка с безопасността на  
движението на автобуси, таксита, автомобили, извършващи обществен превоз на товари.  
Съставени 12 бр. Актове за установени административни нарушения. 
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  
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Представителят на Национално сдружение „Младежки глас“ взе отношение по въпроса за 

подготовката на всички участници в движението по пътищата, за безопасността на поведението на 

пътя. Той постави акцент върху подрастващите като водачи на МПС и/или пешеходци. Изтъкна 

важността на обучението в училищата и ролята на НПО за изграждане на умения и навици, 

свързани с опазване на живота и здравето на хората на пътя. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

11. Приема отчетената информация за сведение. 

12. РДАА да изготви доклад до председателя на ОКБДП за контрол на превозните средства, 

превозващи деца. 

 

ПО ТОЧКА 3 

ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Докладва: Зам. председател на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Във връзка с писмо № ДАБДП 01-342/03.07.2020 г. с наш вх. № 12-00-35(3)/03.07.2020 г. е 

изпратен обобщен доклад за изпълнението на разработената Областна план-програма за 2020 г. 

през първото полугодие. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

13. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ  Подготовка за настъпващата нова учебна година 

Докладва: Зам. председател на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Откриването на учебната година винаги предполага струпване на ученици и родители пред или в 

двора на училищата. Необходимо е да се внимава при паркирането на личните автомобили. 

Трябва да се вземат и мерки с оглед предпазване от Ковид-19. 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Представителят на Община Бургас сподели, че е получена информация от училищата във връзка с 

организацията при откриване на учебната година. 

Представителят на Община Карнобат също обърна внимание върху това, че не трябва да се 

създават излишни рискове при паркирането. 

Представителят на Община Средец докладва за сигнализацията на пешеходните пътеки около 

учебни заведения и детски градини и изграждане на обезопасителни огради. 
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Представителят на Община Поморие запозна присъстващите с предприетите мерки за полагане на 

хоризонтална маркировка и освежаване на пешеходни пътеки пред учебни заведения преди 

началото на учебната 2020/2021 г.  

В хода на обсъждането се изясни, че общинските администрации са въвели мероприятия с цел 

осигуряването на пътната безопасност на учениците.                                                                                                                                                             

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

14.  Да се прилагат мерките, гарантиращи безопасността на учениците през новата учебната 

година.  

 

ПО ТОЧКА 5 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

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

 

Решение  За сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

Приемане на информацията, 

докладвана по образците на ДАБДП 

 

За сведение   

Изготвяне на доклад до 

председателя на ОКБДП за МПС, 

превозващи деца 

 

За изпълнение РДАА 30.09.2020 г. 

Прилагане на мерки за гарантиране 

безопасността на учениците през 

учебната година 

 

За изпълнение Общините, РУО, 

БЧК 

постоянен 

 

Зам. председателят на ОКБДП закри заседанието в 11.45 ч. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящия протокол: Присъствен списък на участниците в заседанието 

 

 

           /п/                                

/Владимир Крумов/ 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

 

           /п/ 

/Мариана Динева/ 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП               

    


