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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 
 
 18 юни 2021 г. 
  

 

Днес, 18.06.2021 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОКБДП Бургас.  

 

На заседанието присъстваха/взеха участие: 

 

1. Комисар Росен Рапчев – ДАБДП (дистанционно в електронна среда); 
2. Асен Бонджев – Заместник областен управител на област Бургас; 
3. Мариана Динева – Главен експерт в Областна администрация и секретар на ОКБДП Бургас; 
4. Неделчо Рачев – Началник отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР Бургас; 
5. Пламен Николов – Началник на Сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР Бургас; 
6. Кирил Костадинов – Директор на РДАА Бургас; 
7. Николай Донов – Инспектор „ЗН“ в РДПБЗН Бургас; 
8. Атанас Нанков – Зонално Жандармерийско управление Бургас; 
9. Тодора Георгиева – Началник отдел „ИРД“ в ОПУ Бургас; 
10. Д-р Димитър Желязков – Заместник директор на ЦСМП Бургас; 
11. Христина Димитрова - Старши експерт в РУО на МОН Бургас; 
12. Таня Шаматанова – Началник Сектор „Приемане на спешни повиквания“ в отдел РЦ 112 Бургас; 
13. Пламен Димитров – ОП „Транспорт“ към Община Бургас; 
14. Иван Гюлев – Началник отдел БОД в Община Бургас; 
15. Рачо Рачев – Старши експерт „ОМП“ в Община Айтос; 
16. Тони Теллалов – Главен специалист "Гражданска защита и ОМП" в Община Карнобат; 
17. Мария Янкова – Началник отдел „ТСУ“ в Община Малко Търново; 
18. Георги Николов – Главен експерт "Организация и безопасност на движението в Община Несебър; 
19. Кунчо Гайдов – Заместник кмет на Община Поморие; 
20. Николай Сотиров – Специалист "Контрол строителство" в Община Приморско; 
21. Пламен Христозов – Главен инспектор "Обществен ред и сигурност" в Община Руен; 
22. Георги Станилов – Секретар на Община Средец; 
23. Димитър Гавазов – Заместник кмет на Община Сунгурларе; 
24. Златин Димов – Главен инспектор "ООРОС" в Община Царево; 
25. Тодор Йосифов – Председател на Национално сдружение „Младежки глас“ 

 

НАЧАЛО: 10.30 ч.  
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Заместник председателят на ОКБДП Асен Бонджев 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 през 

отчетния период  

 

3/ Обобщен преглед на изпълнението на решения от предходни заседания  

на ОКБДП  

 

4/ Други 

 

5/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП  

 
 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Зам. председателят на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация по проекто-дневния ред: 

1. Отчитане и обсъждане на осъществените дейности през второто тримесечие в изпълнение на 

Областния план по безопасност на движението по пътищата за 2021 г. с акцент върху 

предприетите мерки, свързани с откриването на летния туристически сезон; 

2. Предприемане на мерки във връзка със системните отсъствия от заседанията на ОКБДП от 

страна на представителите на неправителствените организации ОЗБГ, Българска асоциация на 

пострадалите при катастрофи, Фондация „Безопасни улици от Валя“ и на представителя на 

„Дарик Радио“ - Бургас; 

3. Разни. 

Изказвания на членове на ОКБДП: Няма  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

ПО ТОЧКА 2 

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

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП - Докладване от Областна администрация Бургас, 

общинските администрации, ОДМВР, ОПУ, РДАА, ЦСМП, РУО и БЧК 

Докладващите представиха следната информация:  

Областна  

администрация 

- Издадена заповед № РД-10-113/08.06.2021 г. за актуализиране на 

поименния състав на ОКБДП; 

- Издадена допълнителна заповед към РД-10-113/08.06.2021 г. за промяна 

на т. 30.; 

- Подготовка на второ заседание на ОКБДП за текущата година съобразно 

изпратен график в ДАБДП. Събиране и обобщаване на предварителни 
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доклади от членовете на ОКБДП за проведените дейности по БДП на 

тримесечна база. 

-    
 

Изказвания на членове на ОКБДП: Няма 

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 

 

1. Общинските служители и работници отговарящи на хоризонталната 

маркировка и вертикална сигнализация са инструктирани през месец 

април по БДП срещу подпис в книгата за инструктаж. 

2. Предприети са мерки на територията на община Айтос по  БДП – 

поддръжка на пътната маркировка, знаковото стопанство. През 

последните три месеца са поставени липсващи пътни знаци, стари пътни 

знаци са подменени  с нови. 

3. Пътната маркировка и сигнализацията на територията на община Айтос 

се поддържат в съответствие с изискванията на Наредба № 2. 

Надлъжната и напречната маркировка ще бъде освежена през месец 

юли, след като са извършени цялостни обходи и огледи на състоянието 

на общински пътища на територията на община Айтос съвместно от 

общинската администрация и РУП – гр.Айтос. 

          Надлъжната и напречна маркировка по републиканските пътища е 

          освежена през април  (ул. „Славянска“ – Вход Бургас - Изход към София 

          и ул. „Хаджи Димитър“ от светофарно кръстовище изход Провадия  

          (възложител Община Айтос, изпълнител: „Мишел-Паскова“ ООД - Бургас)
          

№ Наименование СМР     

 Пътна маркировка с перли     

1/ Надлъжна маркировка непрекъсната 611,23 кв. м.                                                    

2/ Надлъжна маркировка прекъсната 88,54 кв. м.                                                          

3/ Напречна маркировка 391,85 кв. м.                                                                   

4/ Маркировка студен пластик–Пешеходни пътеки–М 8.1 тип Зебра и М 8.2     

165,25 кв. м.     

      4. Републиканските пътища в границите на гр.Айтос с опасни дървета и 

храсти в крайпътните пространства се поддържат и са в отлично състояние. 

      4.1. Общинските пътища на територията на община Айтос с опасни дървета 

и храсти в крайпътните пространство се поддържат целогодишно, през 

последните три месеца са почистени посочените по-долу храсти в крайпътните 

пространства: 

 - гр.Айтос – с.Лясково 

 - гр.Айтос – с.Карагеоргиево – с.Тополица – с.Черноград 

 - гр.Айтос – с.Мъглен – с.Черна Могила 

 - гр.Айтос – с.Караново – с. Пирне 

 - гр.Айтос – с.Пещерско 

     5. Община Айтос е получила финансиране с решение на Министерски съвет 

–1 350 000 лв. за обновяване на улиците в девет Айтоски села – Караново, 

Пирне, Чукарка, Черноград, Тополица, Пещерско, Черна могила, Лясково и 
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Съдиево. Една част от тези улици в селата са обновени – продължава 

полагането на асфалтова настилка и в другите населени места. 

     6. Асфалтирана площадка в ДГ „Здравец” гр.Айтос, 300 кв. м. на стойност 12 

576. 86 лв. от общинския бюджет. Предстои изграждане на 4-та интерактивна 

площадка по БДП в ДГ „Здравец“. 

     7. На ул. „Славянска“ в гр.Айтос на светофарната уредба са подменени 

старите с нови – транспортен обратен брояч – 3 бр. и пешеходен обратен брояч 

– 2 бр. 

 

Бургас 

 

1. Текуща поддръжка на пътни знаци и елементи, свързани с организацията 

и безопасността на движението на територията на община Бургас 

/подмяна на пътни знаци, неотговарящи на изискванията на БДС 1517/ - 

138 бр.   

2. Подновяване на хоризонталната маркировка на територията на община 

Бургас /подновяване на съществуващата маркировка/ - 1770 кв. м.  

      3. Изграждане на паркинги на междублокови пространства на територията 

на община Бургас: 

- к-с „Меден Рудник“, бл.78 и бл.80 – 75 бр. паркоместа; 

- к-с „Изгрев“, бл.93 -70 бр. паркоместа; 

- к-с „Изгрев“ , бл.62 и бл.64 – 70 бр. паркоместа; 

- к-с „Изгрев“, бл.9 – 95 бр. паркоместа; 

- кв. „Долно Езерово“, ул. „Захари Зограф“ – 39 бр. паркоместа; 

- к-с „Изгрев“, бл.38 и бл.39 – 100 бр. паркоместа; 

- к-с „Бр. Миладинови“ – 12 бр. паркоместа; 

- к-с „Бр. Миладинови“ – 44 бр. паркоместа;   

      4. Въвеждане на зона 30 в к-с „Меден Рудник“, между бул. „Захари 

Стоянов“, ул. “Миньорска“, ул. “Ортото“ в гр. Бургас.    

      5. Подмяна на амортизирани предпазни парапети на територията на община 

Бургас: 

- бул. „Тодор Александров“ в участъка от ул. „Цар Калоян“ до кръгово 

кръстовище на пл. Трапезица – 132 л. м.; 

- ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“ в участъка от ул. „Поморийска“ до 

ул. „К. Величков“ – 168 л. м.;   

      6. Изграждане на изкуствени напречни неравности: 

     - с. Димчево, ул. „10-та“; 

     - на вход/изходите на детска площадка в к-с „Меден Рудник“ между бл.36 и 

бл.29, гр. Бургас;   

      7. Изпълнение на строително-монтажните дейности по проект „Изпълнение 

на инженеринг – проектиране и извършване на СМР“ във връзка с Надграждане 

на системата от Бързи Автобусни Линии в гр. Бургас 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“, по бул. „Демокрация“, в участъка от ул. „Дунав“ до ул. „Св.св. 

Кирил и Методий“, като са изпълнени следните видове СМР: 

- реконструкция на булеварда в горепосочения участък; 

- въвеждане в експлоатация бързи автобусни коридори; 

- нова организация на движението с нова вертикална и хоризонтална 

маркировка; 

- специално сигнализирани участъци, предназначени за улично паркиране /за 

свободно и/или платено паркиране на МПС, такси стоянки, места за хора с 

увреждания, места за автомобили със специално предназначение-линейки/; 
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- въвеждане в експлоатация нови светофарни уредби в зоните на пешеходните 

преминавания по булеварда в близост до пресечките с ул. „Батак“, ул. „Места“ 

и ул. „Ив. Богоров“; 

- монтиране и пускане в експлоатация асансьори в подлеза при пресечката с 

ул. „Копривщица“; 

- изградени нови отделени от пешеходното движение велоалеи. 

 

Камено 

 

Изпълнени мерки по областната План-програма за БДП: 
 

Извършени обходи и отстраняване на прорастнала растителност за откриване 

на пътни знаци – гр. Камено и 12 населени места в община Камено. 

Почистване на банкети и мантинели от растителност по общинска пътна мрежа - 

BGS 1053 Полски извор – Черни връх и BGS 1051 Константиново – Тръстиково – 

Ливада – Русокастро. 

Ремонт на предпазни парапети по мостови съоръжения на BGS 2052 Русокастро 

– Желязово. 

Освежаване на пешеходни пътеки по ул. „Освобождение“, гр. Камено /М8.1/. 

Регламентиране на движение на кръстовище с. Константиново, Бургас- Средец 

/изпълнява се/ 
 

Изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП: 
 

Основен ремонт на улица - с. Черни връх 

Ремонтни дейности /асфалтокърпежи/ гр. Камено – ул. „Царевец“, ул. „Пирин“, 

ул. „Тунджа“, ул. „Ропотамо“, ул. „Янтра“, ул. „Дунав“, ул. „Г. Димитров“, ул. 

„Неделчо Камбов“, ул. „Яна Лъскова“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Осовбождение“, ул. 

„Д. Благоев“ 

Ремонтни дейности /асфалтокърпежи/ - с. Полски извор 

Ремонтни дейности /асфалтокърпежи / - с. Тръстиково 

 

Карнобат 

 

Генералният план за организация на движението в гр. Карнобат е окончателно 

одобрен от всички инстанции. Налице е готовност за стартирането на неговото 

изпълнение. 

Сключен е договор за изграждане на 0.8 декара нови тротоарни площи. 

Започва регулярна подготовка за извършване на огледи за изоставени по 

тротоарите автомобили. 

 

Малко Търново 

 

Изпълнява се проект „Реконструкция на улична мрежа в гр. Малко Търново“. В 

момента се извършват строителни дейности по ул. „Михаил Герджиков“, „Трети 

март“, „Димитър Благоев“, „Марица“ и част от ул. „Христо Смирненски и 

„Зеленика“. 

2. Поставено видеонаблюдение на входно-изходните артерии на гр. Малко 

Търново. 

3. Извършен оглед и създадена организация за освежаване на пешеходните 

пътеки и подмяна на пътни знаци по общинската пътна инфраструктура. 

4. С цел безопасно движение по пътищата се провеждат информационни 

кампании с деца и ученици от детските градини и училището в гр. Малко 

Търново. 

 

Несебър 

 

На проведено заседание е извършен анализ на пътно-транспортната обстановка 

и състоянието на транспортната инфраструктура в общината – улична мрежа и 

общински пътища.  

Извършено обследване на транспортната инфраструктура на територията на 

общината. Набелязване на мерки и дейности за подобряване на нейното 
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експлоатационно състояние. 

В периода март – май са извършени текущи ремонти на пътната настилка, 

банкетите. Подновява се хоризонталната пътна маркировка и вертикалната 

пътна сигнализация. 

В населените места се изпълняват съществуващите ГПОД и при нужда се 

актуализират. 

 

Поморие 

 

Изпълнени мерки по областната План-програма за БДП: 

- Доклад на Председателя на Общинската комисия по БДП за второто 

тримесечие  на 2021 г. 

- Заседание на Общинската комисия по БДП за предстоящия летен сезон и 

промени в организация на движението във връзка с туристическия поток. 

- Обучение на учащи от начален курс в училища от общината за 

безопасност на  

          движението: ОУ „Ив. Вазов”- гр. Поморие и СУ ”Хр. Ботев” – гр. Поморие 
 

Изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП: 

- Доклад за извършена подмяна на пътни знаци; 

- Доклад за приетия ГПОД и транспортната схема на гр. Поморие и мерки 

за  реализацията му; 

- Доклад за дейността по зимно поддържане в община Поморие за сезон 

2020/2021 г. 

- Възстановяване на вертикална сигнализация по пътища: улици в гр. 

Ахелой и гр.  

Поморие и път BGS 1149;   

     -    Възстановяване на хоризонтална маркировка: улици в гр. Ахелой и гр. 

Поморие; 

     -    Изсичане на храсти и единични дървета в обхвата на пътища: път „ІІІ-

906-с.Козичино”, 

          път „Поморие -Каменар” и път Медово-Бата-Страцин; 

- Косене банкети ОПМ. 

Предложение за включване на точка в дневния ред - Регламентиране на 

движението на 

ел. тротинетки, ел. триколки и голф колички. 

 

Приморско 

 

1. Освежаване на хоризонталната маркировка по ул. „Трети март“ и ул. 

„Иглика“ – гр. Приморско, ул. „Урдовиза“ – гр. Китен, както и 

определените паркоместа по всички улици в гр. Приморско и гр. Китен; 

2. Рехабилитация на общинската пътна мрежа и тротоари: местен път гр. 

Приморско – гр. Китен – освежаване и кърпежи; 

3. Монтиране на изкуствени неравности по главните улици в гр. Приморско 

и гр. Китен за намаляване на скоростта – до 30.06.2021г.; 

4. Реализиране на проект, посочен в годишния план – програма за 

изпълнение на общинската политика по БДП на Община Приморско: 

„Реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово“. СМР по обекта 

са завършени на 10.06.2021г.; 

5. Асфалтиране на улици: ул. „Трети март“ и ул. „Лазур“ – гр. Приморско; 

ул. „Урдовиза“ – гр. Китен; 

6. Осигурени нови паркоместа по ул. „Трети март“ в гр. Приморско – 43 бр.; 

ул. „Урдовиза“ – в гр. Китен – 13 бр. 

7. Повишаване пропускливостта на улиците в гр. Приморско и гр. Китен при 

текущи ремонти на улиците, заложени в бюджета за 2021 г. на Община 

Приморско. 
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Руен 

 

1. Предприети са мерки на територията на общината по поддръжка на 

маркировката, знаковото стопанство и обезопасяване пред детските и учебни 

заведения. 

2. Изпълнение на договор по частично асфалтиране /кърпежи/ на общинска 

пътна и улична мрежа на територията на общината. 

3. Изпълнение на договор относно извършване на текущ ремонт на общински 

пътища и 

улици чрез асфалтиране и стабилизиране на банкети по населени места на 

територията  

на общината на стойност 550 000,00 лв. 

4. Изпълнение на договор за извършване на текущ ремонт на улици по 

населени места на 

територията на общината на стойност 1 038 663,29 лв., финансиран 

посредством ПМС № 348/ 2019 г. 

 

Созопол 

 

Извършен ремонт на общински път BGS 12-12 от км 8750 до  км 11458 в размер 

на 2,708 км; 

Извършена рехабилитация /отводняване и асфалтирване/ на общински път BGS 

12-11 от км 1250 до км 2082;  

Извършено уплатняване, асфалтиране на ул. “Стара планина“, ул. “Черно море“ 

в с. Равадиново, също така са поставени нови бордюри ограничаващи пътното 

платно; 

Извършена рехабилитация по уличната мрежа на гр. Черноморец. Изцяло 

асфалтирана е ул. “Елин Пелин“; 

Извършен е основен ремонт на общински път BGS 12-13 и BGS 22-14 намиращ 

се между с. Зидарово, с. Вършило и с. Габър; 

Извършен е основен ремонт с фрезоване и полагане на нов асфалт в с. Росен на 

ул. “Васил 

Левски“ и ул. “Николай Лъсков“; 

За летен сезон 2021 се стартира работата на общински паркинги и контролно-

пропусквателен режим в Стар град Созопол с цел освобождаване на уличната 

мрежа от паркирали МПС и гарантиране на свободния достъп на пешеходци в 

Архитектурния резерват Стария Созопол; 

Монтира се болард на алеята в градската градина недопускащ МПС по 

крайбрежната алея. 

 

Средец 

 

Изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП: 

1. Частично освежени пешеходни пътеки в гр. Средец в райони на спирки и 

учебни заведения. 

2. Подменени са стари знаци и са поставени нови в с. Дюлево и гр. Средец.  

3. Обход на общинска пътна мрежа и оглед на асфалтова настилка, пътни знаци  

и мантинели.  

4. Боядисано мостово съоръжение в сигнално червено и бяло на ул. „Братя 

Миладинови“, гр.  

Средец. 

5. С Протокол от 30.03.2021 г. е приета временна организация за безопасност 

на движението във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция на улици 

„Атанас Манчев“, „Бенковски“ и  

„Септемврийци“ в гр. Средец“ и обект „Реконструкция на тротоари на улици 

„Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. Средец“ с възложител 

Община Средец.  

6. Почистена крайпътна растителност в с. Светлина. 
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Сунгурларе 

 

Извършен цялостен обход и оглед на състоянието на общинската и уличната 

пътна инфраструктура. 

Финансово обезпечаване на дейностите по БДП на територията на общината. 

Проведено обучение на децата и учениците по БДП по населени места. 

 

Царево 

 

1. Извършване на текущ контрол и подаване на информация за 

организацията и безопасността на движението, отговаряне на 

предложения, молби и жалби; Заседание на Общинска комисия по 

безопасност на движението. Обсъждане натрафика през туристическия 

сезон. 

2. Съгласуване в съответствие с изискванията на ЗУТ на проекти за 

организация на     движението и паркирането, изменения на планове за 

регулация и застрояване, схеми за монтаж на преместваеми съоръжения 

и проекти за временна организация на движението при извършване на 

строителни дейности; 

     3.  Изготвяне на предложения и заповеди за организацията на движение 

през летния сезон. 

     4.  Подготовка на общински пътища и улици за летния период, осветяване 

на пътни платна, 

          изрязване на растителност, означаване на опасни участъци, сключване 

на договори за  

          полагане на пътна маркировка. Подмяна на стари амортизирани пътни 

знаци и др. 

5. Проверка състоянието на натоварени кръстовища, необходимост от 

изграждане на нови изкуствени неравности  за успокояване на 

движението. 

6. Провеждане на процедура за възлагане на ремонти по общински пътища 

и улици. Асфалтиране на улици и общински пътища, ремонт тротоари. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Във връзка с отчета на Община Бургас комисар Рапчев от ДАБДП се включи със следния коментар: 

Бургас е един от градовете, където се обръща внимание не само на автомобилите, но и на уязвимите 

участъци в движението; пример за добра практика е изграждането на надлези и подлези във връзка с 

непресичане и по-малкото контактни точки между въпросните уязвими участъци. През последните 

години СЗО и ЕК залагат много сериозно на промяна на архитектурата и наситеността на движение в 

населените места, това се отнася не само в Бургас, а за всички общини, като приоритет са на първо 

място пешеходците, на второ място – велосипедистите, след това – градския транспорт и най-накрая – 

автомобилното движение. Добре е, че се извършва подмяна на градския транспорт, повдигане на 

тротоарите около автобусните спирки, изграждане на изкуствени неравности, на система от 

повдигнати кръстовища с цел намаляване на скоростта при завой, където може да се пусне и 

споделено движение, като се акцентира върху успокояване на движението в уязвимите участъци. 

Хубаво е, че е предприета процедура за въвеждане на Зона 30. Не само знаците обаче са важни за 

Зона 30 в жилищен комплекс „Меден рудник“. Успокояването на движението е изключително важно, 

но има още редица мерки като изнесените тротоари, стесняванията на пътното платно и 

намаляванията на „еровете“ на кръстовищата за по-бавно завиване. Все още нормативно няма приета 

такава зона, но не пречи да се обособяват такива зони, които са извън големите скоростни булеварди. 

Иван Гюлев увери присъстващите, че ще продължи въвеждането на още такива зони на територията 

на община Бургас. 
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След представянето на доклада на Община Несебър за отчетния период комисар Рапчев коментира, че 

е забелязал един проблем на територията на пътя, който свързва Несебър и Слънчев бряг, където има 

много почиващи българи и чужденци – съществува грешка в организацията на движението с 

пешеходни пътеки, като маркирана тип зебра М8.1 в същото време е сигнализирана със светофарна 

уредба и това не е на кръстовище, а е на пътен участък и представлява опасност за пешеходците, 

които виждайки зебрата тръгват да пресичат без да обърнат внимание, че светофарът е червен. 

Препоръчително е да се обходят тези маршрути и там, където има светофари само за пешеходно 

пресичане да се смени маркировката когато се подновява да не бъде такава. 

Георги Николов отговори, че такава има на светофарната уредба между Несебър – Равда, там е имало 

пътека, на която впоследствие е била поставена светофарна уредба със заявка за пешеходците, а по 

посока Слънчев бряг едната от пешеходните пътеки е премахната отдавна, защото е накъсвала 

движението повече отколкото трябва. Прекъсната е с бариера – тръбнорешетъчен парапет. Вероятно 

става дума за района на Фрегатата в Слънчев бряг на ул. „Първа“, където пресичането става само с 

пешеходна заявка, за да не пречи на автомобилите. Там е също зебра. Премахването предполага 

изтъркване на настилката с машина, увреждане на самата настилка, така че на този етап Общината се 

е въздържала. Допълнително ще се уточни този въпрос. 

По доклада на Община Поморие и по специално във връзка с изнесените от Кунчо Гайдов препоръки 

към КАТ по отношение заустването на селскостопанските пътища от парцелите в общински и 

републикански пътища, което води до изхвърлянето на големи количества кал и затруднява 

движението поради замърсяване на пътя, комисар Рачев от ОДМВР отбеляза, че този въпрос е и 

социален, но предвид тежките пролетни интензивни валежи и очакваните прогнози ще бъде засилен 

контролът. Извършена е превантивна дейност. Органите на МВР са се свързали с различни стопански 

субекти, друг е въпросът че няма да могат да бъдат обхванати всички места. 

Комисар Рапчев от ДАБДП се включи в диалога със следния коментар: Огромен проблем създава 

навлизането на земеделска техника на пътното платно и нанасянето на кал, което става предпоставка 

за пътни инциденти. Освен контрол от страна на МВР също и стопанинът на пътя - кметът на общината 

може да проведе кампания за съставяне на предупредителни протоколи с предписания, за да бъде 

този контрол по-ефективен и да има наказания. 

Комисар Неделчо Рачев заяви, че от страна на ОДМВР са започнати действия и няма да се остави 

ситуацията без реакция. 

Във връзка с отчета на Община Приморско комисар Рапчев от ДАБДП отбеляза, че намаляването на 

тротоарите не бива да бъде в разрез с безопасното пресичане, тъй като основната идея е 

пешеходците да имат безопасно место за придвижване. Той препоръча да се обособи зона 30 както в 

Бургас, изнесени тротоари, изграждане на неравности – ако се намаляват тротоарите за сметка на 

автомобилите, това не е добра идея. 

Николай Сотиров увери, че изискванията са съобразени. 

По повод докладваната информация от Община Руен комисар Неделчо Рачев отбеляза, че през тази 

община минава обходният път от вътрешността на страната за Черноморието, когато другите пътища 

са натоварени. Практически там се получава нещо като байпас и може да бъде заобиколена цялата 

Бургаска област на път към Варна, ако другите маршрути са затруднени.  

Пламен Христозов допълни, че общинската администрация в Руен работи съвместно с полицията и 

няма проблеми. 

Комисар Рачев от ОДМВР отговори на въпроса, зададен от зам. председателя на ОКБДП Асен Бонджев, 

дали гражданите знаят, че могат да подават сигнали на тел. 112 във връзка с агресивни шофьори или 
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други нередности при пътното движение. Той каза, че това е обичайна практика, но най-важното при 

подаването на сигнала е да се съобщи коректно регистрационният номер на моторното превозно 

средство, за което се сигнализира. В повечето случаи, когато няма видеозапис, но може да бъде 

привлечен свидетел, полицията има доста добри пробиви със свои участия на заседания. Ако няма 

видеозапис и свидетел е трудно да се докаже конкретното нарушение. Иначе МВР в кампаниите си 

стимулира гражданите да подават сигнали по принцип за всякакви неправомерни действия и прояви, 

като сигналът трябва да бъде относително точен. 

Във връзка с прочетения от секретаря на ОКБДП доклад на Община Созопол поради отсъствие на 

техния представител, комисар Неделчо Рачев вметна забележка, че на улицата на плаж „Харманите“ 

през годините е констатирана невъзможност да се проконтролира скоростта на движение на МПС. 

Сега за летния сезон по препоръка на гражданите трябва вече да са изградени ограничаващи 

скоростта съоръжения за осигуряване безопасността на участниците в движението там.  

В заключение по т. 1 от дневния ред комисар Рапчев каза, че повечето Общини докладват за подмяна 

на асфалтови настилки, маркировка и пътни знаци. Но това е една много малка част от пътната 

безопасност, хубавата маркировка без поставени допълнителни ограничителни препятствия, които да 

предпазват от тежки наранявания, даже става по-вредна от лошата пътна настилка. Той апелира към 

Общините когато подготвят мерките да се следва пирамидата с насоченост най-напред към 

пешеходеца, после към велосипедиста, след това градския транспорт и накрая пътното платно. В 

малките населени места, през които минават основни пътни потоци с транзитен трафик, водачите на 

МПС не намаляват достатъчно скоростта и застрашават уязвимите участъци. Много често се правят 

големи широки булеварди или места, където независимо от ограничението на скоростта водачите си 

позволяват да се движат с висока скорост и така възниква предпоставка за ПТП. Не е възможно на 

всеки един път и на всяко кръстовище да се сложи контролен орган. Необходима е организация за 

успокояване на движението. На входовете на най-малките населени места с транзитен трафик трябва 

да се изграждат изкуствени забавители. Огромен проблем са и прекалено дългите пешеходни пътеки. 

Освен това през летния сезон всяка администрация, която има отговорности по пътна безопасност, 

трябва да си проведе вътрешна кампания със своите служители как безопасно да се движат.  

Изказване направи също представителят на Национално сдружение „Младежки глас“ Тодор Йосифов. 

Той изрази задоволството си от работата на общинските администрации и институциите.  

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:  

 

Контрол - ефективен и превантивен: За месеците април и май 2021 г. са 

направени анализи на травматизма на територията на област Бургас по места и 

часови интервали. Информацията е предоставена на РУ при ОДМВР – Бургас  за 

засилване на контролната дейност. Като потенциално рискови участъци от 

пътната мрежа на обслужваната територия са определени АМ Тракия, път II-99, 

път II-79, път II-73. В тази връзка се осъществява контрол на  

скоростните режими.   

Проведени са 10 бр. специализирани полицейски операции за осигуряване 

безопасността на движението. Съставени са 599 бр. АУАН, от тях 59 бр. за 
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употреба на наркотични вещества от страна на водачи, издадени са 2105 бр. 

фишове  и 3472 бр. ел. фишове. 

 

Подобряване информираността на широката общественост за резултатите от 

контролната 

дейност: ежеседмични публикации в местни интернет медии. 

   

През месец май 2021 г. са извършени съвместни проверки с районни пътни 

служби при ОПУ – Бургас за наличие на неизправности по РПМ /пътна 

маркировка, липсващи пътни знаци и увредена предпазна еластична ограда, 

нарушена цялост на пътното покритие. Изготвени са съвместни протоколи за 

констатациите. 

 

Обозначаване, обезопасяване и проследимост на места концентрация на ПТП: 

Със заповед №251з-1721/28.04.2021 г. е създадена регионална комисия за 

обезопасяване  

на идентифициран участък с концентрация на ПТП път I-6 км 489+800 до км 

490+100. Съставен е протокол за извършената работа. Предстои да се изпълнят 

планираните  

мероприятия за обезопасяване на участъка.  

 

Пътно-транспортен травматизъм: 

- ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР: през периода от 

01.04.2021 г. до 13.06.2021 г. на територията на ОДМВР-Бургас са 

настъпили 69 тежки ПТП с 8 загинали и 90 ранени участници, от тях 4 

тежко ранени. Следва да се отбележи, че през отчетния период поради 

неконтролиране на МПС на АМ Тракия км 356+250 загинаха в 

самостоятелно ПТП 4 участници и двама са тежко ранени.   

- Загиналите и тежко ранени по вид на участници в ПТП се разпределят 

както следва: 

Водач - 2 загинали, Пътник – 6 загинали, Пешеходец - 1 тежко ранен, 

Пътници - 2 тежко ранени, Водач – 1 тежко ранен. 

- Разпределение по общини на настъпилите тежки ПТП със загинали и 

ранени участници: 

- Айтос – 5 тежки ПТП с 1 загинал и 8 ранени, 

- Несебър – 2 тежки ПТП с 3 ранени, 

- Бургас – 37 тежки ПТП с 5 загинали и 29 тежко ранени. 

- Камено – 2 тежки ПТП с 4 ранени 

- Карнобат  – 5 тежки ПТП с 7 ранени 

- Поморие – 2 тежки ПТП с 2 ранени 

- Приморско – 2 тежки ПТП с 1 загинал и 3 ранени 

- Руен - 2 тежки ПТП с 2 ранени 

 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания:  

до общини - 48 бр., до ОПУ - 15 бр., до фирми, поддържащи пътя - 0 

 

Предприети дейности по отстраняване на несъответствията - през отчетния 

период са направени общо 63 бр. писмени предписания до общини, ОПУ и 

фирми, поддържащи пътя. По всички предписания постъпват уведомителни 

писма за предприети мерки или планирани мероприятия за отстраняване на 

несъответствията. 

-  
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Изказвания на членове на ОКБДП:  

Комисар Неделчо Рачев обърна внимание върху необходимостта често пъти да бъдат отклонявани 

туристите и гражданите на гр. Бургас по необичайни за тях маршрути, което се прави за да се отпуши 

градът. Последният случай е бил при падналия дъжд и ремонта на виадукта за отклонението, когато 

се е образувала опашка от около 4 км. Трафикът е бил отклонен през Долно Езерово. Обходните 

маршрути отключват недоволство сред пътуващите, но по този начин се облекчава движението не 

само в областния център, но и в курортните селища. 

Подсигурена е работата на специализираното звено „Сигма“, което  достига до всички места за 

отработване на ПТП. Недопустимо е ОПУ и никоя друга институция, имаща отношение към пътната 

безопасност, да не разполага с пътно-транспортна техника за извличане на автомобилите и да се 

налага МВР да се свързва с частни фирми. Трябва да има държавна институция, която да предоставя 

тези високотонажни и ефективни повдигащи средства. 

Пламен Николов – Началник на Сектор „Пътна полиция“ отбеляза, че има леко завишение при 

произшествията със загинали и ранени. В началото на летния сезон е стартирана акция „Ваканция“ - 

превантивна кампания за опазване децата на пътя, а и на техните родители. Пред детските градини и 

площадки контролът е засилен.  

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ОПУ 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:  

 

1. Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 до км 

493+550 на път I-6” 

През януари т. г. стартира изграждането на Северния обходен път на гр. 

Бургас, с обща дължина 4,7 км. С реализацията на проекта ще се повиши 

безопасността на движение за пътуващите от Западна и Северна България. 

Срокът за изпълнение на обекта е 18 месеца. Изпълнено СМР - 10%. 

 

2. Път І-9 „Обзор – Сл. бряг „от км 170+200 до км 203+396 

Съгласуван е I-ви междинен етап от проекта за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

 

3. Път II-99 „Бургас –Созопол -Царево” от км 0+000 до км 58+000 

Съгласуван е I-ви междинен етап от проекта за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

 

4. Път ІІІ-208 „Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 51+130 до км 

65+933 и Път ІІІ-208 „ Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 65+933 

до км  82+749 

Продължава рехабилитацията на над 33,5 км от Айтоския проход , включени в 

лот 29 и лот 30 на ОПРР, от които 31,5 км са в област Бургас. Очаква се 

строително-монтажните работи да приключат преди началото на активния летен 

сезон. Изпълнено СМР - 70%. 
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5. Път ІІІ-208 „ Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 82+749 до км 

92+465 

Изготвен е технологичен проект  за извършване на превантивен ремонт на 

пътя. Предстои да бъде одобрено ДЗ на стойност 9 467 867 лв. с ДДС.  

 

6. Път ІІІ-539 „Русокастро-Трояново” от км 17+800 до км 23+900 

Изпълнява се превантивен ремонт на пътя. Изпълнено СМР - 70%. 

 

7. Път ІІІ-539 „ІІ-53-Трояново-І-6” от км 25+100 до км 46+600 

Изпълнява се  превантивен ремонт на пътя. Изпълнено СМР - 80%. 

 

8. Път ІІІ-906 „Оризаре – Каблешково от км 14+100 до км 65+700 

Съгласуван е II-ри междинен етап от проекта  за извършване на основен 

ремонт (рехабилитация) на пътя. 

 

9. Път ІІІ-5391"Трояново-Аспарухово-Крушево-Детелина-(Драганци-

Карнобат) от км 6+600 до км 21+052 

Изготвя се технологичен проект за извършване на превантивен ремонт на пътя.  

 

10. Път ІІІ-5392 „Камено-Братово” от км 0+000 до км 9+900 

Изпълнява се  превантивен ремонт на пътя. Изпълнено СМР - 80%. 

 

11. Път III-6009 "(Карнобат-Бургас)-Миролюбово- Изворище-Брястовец-

Каблешково- Ахелой-(о.п.Слънчев бряг-Бургас)" от км 22+040 до км 

28+531 

Изпратен в АПИ II-ри междинен етап от проекта  за съгласуване за извършване 

на основен ремонт (рехабилитация) на пътя. 

 

12. Път ІІІ-9061"(Оризаре-Каблешково)-п.к.Тънково-о.п.Слънчев бряг" от км 

0+000 до км 7+853 

Проекта  за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на пътя е 

съгласуван и приет окончателно от АПИ. 

 

13. Път ІІІ-7907(Средец-кв.М.Рудник)Дебелт-Тръстиково-Полски извор-

(кв.Горно Езерово"-Братово) от км 0+000 до км 16+185 

Изпратен в АПИ II-ри междинен етап от проекта  за съгласуване за извършване 

на основен ремонт (рехабилитация) на пътя. 

 

14. Път ІІІ-9009  „/І-9/ – Ново Паничарево- Ясна поляна” от км 0+000 до км 

11+900 

Съгласуван е I-ви междинен етап от проекта за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

 

15. Път ІІІ-992"(Бургас-Созопол)-Росен-Веселие-Я.Поляна-Приморско" от км 

0+000 до км 21+676 

Съгласуван е I-ви междинен етап от проекта за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

 

16. Път ІІІ-7908(Средец-кв."Меден рудник")-Присад-Димчево-Маринка от км 

20+873  до км 23+191 

Изпълнява се  превантивен ремонт на пътя. Изпълнено СМР – 15 %. 
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17. Път  III - 6008 „Лукойл – Нефтохим – Камено” в участъка  от км 7+700 до 

км 13+000 

Изпълнява се  превантивен ремонт на пътя. Изпълнено СМР - 90%. 

 

18. Път III 7006 „(Върбица-Бероново)-Садово-гр.ОПУ Сливен” от км 0+000 

до км 7+600 

Изпълнява се  превантивен ремонт на пътя. Изпълнено СМР - 40%. 

 

19. Път ІІІ-795 „Житосвят-Драганци-Карнобат” от км 32+100 до 45+600 

Изготвен е технологичен проект за извършване на превантивен ремонт на пътя.  

Предстои да бъде одобрено ДЗ на стойност 5 366 985.85 лв. с ДДС. 

 

20. Път І-7 "Гр.ОПУ Шумен-Бероново-гр.ОПУ Сливен" от км 201+800  до км 

217+090 

Към момента се изготвя технологичен проект за извършване на превантивен 

ремонт на пътя. 

 

21. Път І-9 "гр.ОПУВарна-Обзор-о.п.Слънчев бряг” от км 172+888 до км 

202+942/„Приморски проход“/ 

Осигурен финансов ресурс - 405 997,20 лв. с ДДС. До началото на летния сезон 

на 2021 г. ще  приключат ремонтните дейности по настилката. 

 

22. Път ІІ-99" (Бургас-Маринка)-Созопол-Приморско” от км 0+000 до км 

44+000 

Осигурен финансов ресурс в размер на 799 869,60 лв. с ДДС. До началото на 

летния сезон на 2021 г. ще  приключат ремонтните дейности по настилката. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Комисар Рапчев от ДАБДП се включи със следния коментар: С оглед натоварения трафик през лятото 

е добре да се изготви предварителен план за обходни пътища съвместно с МВР, през които веднага да 

се въвежда организацията ако се случи пътен инцидент, за да не се налага да се образуват колони от 

чакащи. Също така той отбеляза, че в предходната отчетна година е нямало отсечки с концентрация 

на ПТП, но има един участък на I-6 между Ветрен и входа на магистралата, където съществува 

възможност заедно с МВР да се направи система за средна скорост и на двете ленти – и на вход в 

посока Бургас, и на изход от Бургас, за да се успокои движението. Пътят е изключително натоварен и 

водачите, движейки се с разрешената скорост 140 км/час по автомагистралата, по психологически 

причини изведнъж на сравнително широк път с добра настилка вместо да намалят, увеличават 

скоростта. Камерата на бензиностанцията не е напълно достатъчна да обхване целия маршрут и 

според анализа на ДАБДП за този участък това е едно предложение, което може да се разработи и 

изпълни съвместно с МВР. Във връзка със строителните и ремонтни дейности около пътното платно е 

необходим изключително сериозен контрол от възложителите, защото при наличието на интензивен 

трафик опасността от наранявания на самите работници е голяма.  

Г-жа Георгиева от ОПУ обясни, че този участък е огледан съвместно с КАТ и са набелязани мерки, 

които да се приложат по отношение на безопасността.  

Комисар Неделчо Рачев от ОДМВР коментира както следва: Относно предварителния план за 

изграждане на маршрути, който се изготвя с ОПУ, това се прилага от години, но вече има нова 

процедура, която е доста по-бърза и в по-голяма степен отговаря на условията при отработване на 

тежки ПТП, затрудняващи придвижването по автомагистрали, първостепенни и второстепенни 



15 

 

пътища. Процедурата се прилага и се докладва на всички институции: Национален координационен 

център за безопасност на движението, ДАБДП, Областна администрация, ЦСМП, ОПУ и съседните две 

дирекции, които биват затруднявани при затваряне на пътища, ако се наложи. Обходните маршрути 

се решават веднага на място, когато се засягат две области. Например Ришкият проход засяга три 

области – Бургас, Ямбол и Шумен. Не са удачни директни маршрути, защото е необходима гъвкавост.  

Маршрутите ги има записани на планове, но се въвежда маршрут, който е най-удачен за движението, 

без да се спира потокът на половината страна. Има оторизирани членове, които издават заповед, 

която се съобщава на съседните областни дирекции, на областната администрация и съответната 

Община. Тази практика се е доказала като най-работеща и най-оптимална.  

Комисар Рапчев от ДАБДП вметна, че понеже ОПУ познават добре натовареността на всички пътища, 

габарита и пропускателната им способност, би било добре предварително да има готови проекти за 

пътища, които не са затворени за ремонти, не се провеждат временни организации на движението и 

те веднага да се приложат към план за действие. 

Комисар Неделчо Рачев от ОДМВР увери комисар Рапчев, че това ще бъде записано като задача и ще 

има и такъв план. Той подчерта, че връзката с ОПУ е установена и постоянна, така че Дирекцията 

винаги е своевременно уведомявана, кои пътища се ремонтират към дадения момент и къде има 

създадена временна организация на движението. 

Към участниците в заседанието се присъедини за кратко и областният управител проф. д.н. Мария 

Нейкова, която се представи и се извини, че поради служебна ангажираност не е имала възможност 

да открие заседанието. Тя приветства присъстващите и изтъкна важността на едно много добро 

взаимодействие между институциите за обезпечаване на безаварийно и безпрепятствено пътуване на 

жителите на областта и на летовниците. 
  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РУО 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:  

 

      Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието - 

Обучението на децата и учениците по БДП се извършва според рамковите 

изисквания на Наредба №13/ 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование и по учебни програми, утвърдени 

със Заповед №РД09-2684/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и 

науката. 

С цел превенция на рисковете за здравето и живота на децата и учениците при 

взаимодействието им с пътната система като участници в движението по 

пътищата през летния сезон, педагогическите специалисти припомнят 

правилата по безопасност на движението по пътищата, които са от съществено 

значение и следва да се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на 

„непрекъснато учене през целия живот”. 

 Мерките и дейностите за превенция на пътнотранспортния травматизъм ПТТ 

през летния сезон са насочени не само към децата и учениците, но и към 

техните родители. Те включват изработване на информационни табла, 

провеждане на беседи в часа на класа, 5-минутка в края на последния час, 

инструктажи, с насоченост към БДП в часовете по занимания по интереси, 
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провеждане на родителските срещи, информиране на родителите чрез 

електронния дневник или електронната страница на образователната 

институция и др. 

С цел подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и 

възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по 

пътищата, в 57 детски градини и училища в област Бургас са изградени 

площадки по БДП. За учебната 2021/2022 ще бъдат  изградени закрити и 

открити площадки по БДП в 5 детски градини и 11 училища от област Бургас, 

финансирани по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 

Е „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.  

Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието - Организирането и провеждането на 

извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на 

образованието се провеждаха в електронна среда, както и присъствено, след 

съответните заповеди на министъра на здравеопазването. 

- Провеждане на подвижни игри, състезания, викторини, конкурси, 

изложби, изработване на презентации, постери, табла и информационни 

кътове; 

- Участие в национална викторина по БДП „Да запазим децата на пътя“ – 

29 училища от област Бургас; 

      - Участие в национален кръг на Националното състезание по БДП – СУ 

„Христо Ботев“, гр. Сунгурларе – първа и втора възрастова група. 

       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 - Детските и ученически 

туристически пътувания с обща цена се провеждат след одобрението на 

Началника на РУО – Бургас. В рамките на своите правомощията директорите на 

образователните институции контролират готовността на водачите на МПС и 

автобусите, които извозват децата и учениците до и обратно от 

образователните институции. При осъществяване на организиран превоз, 

децата се застраховат, събират се писмени декларации от родителите, за 

съгласие, определят се графици и маршрути, както и придружители на 

пътуващите деца. Провежда се инструктаж по транспортна безопасност на 

придружителите и на пътуващите деца. 

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 - В  края  на  учебната  година 

училищната комисия (УКБДП)  информира Педагогическия  съвет за резултатите 

от дейността си, включително и за предложенията до кмета за подобряване на  

прилежащата  пътна  инфраструктура  преди  началото  на  новата  учебна  

година. Запознаване на учениците с мерките и дейностите за превенция на 

пътнотранспортния травматизъм ПТТ през летния сезон - разясняване ползата 

от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост 

на детето като участник в движението, употребата на предпазни колани от 

децата пътници, предпазни каски и други защитни средства за децата 

велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти и ролеристи. 

-  
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  
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След като бе изслушана отчетената информация за дейността на РУО Бургас, комисар Рапчев от 

ДАБДП изказа своите поздравления и подчерта, че в националния кръг на състезанието по БДП 

децата от училището в Сунгурларе са единствените, които са решили теста без абсолютно никаква 

грешка. На тяхното представяне е отделено специално внимание и в месечния бюлетин на ДАБДП. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ЦСМП Докладваната съгласно образец 4.1 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:  

 

• Брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали: Към 

09.06.2021г. Обслужени ПТП – 103, загинали – 4, пострадали – 84. 

• Брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 

84, основно с разкъсно контузни рани, политравматизъм. 

• Време за реакция: 

1. 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. 

2. 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.  

3. Във времето на пандемията от COVID-19 през изтеклото тримесечие 

бяхме затруднени с времето за реакция, но успяхме да влезем във времевите 

рамки по отношение на реакцията при възникване на ПТП. 

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 бързото 

транспортиране на пациентите до Спешно-приемно отделение е патрулен 

автомобил от органите на МВР да придружават санитарния автомобил с 

пациента до МБАЛ. 

-  
 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

7. Приема отчетената информация за сведение. 

 

БЧК 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:  

 

Превенция на пътния травматизъм и обучения по ПДП и безопасност на 
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движението: 

1. Проведени презентации по първа долекарска помощ в онлайн среда и на 

живо – сред ученици от 5-8 клас (ОУ „Св.Кл.Охридски“ и ПМГ 

„Акад.Н.Обрешков“). 

2. Разпространяване на информация за Онлайн-платформа за безплатно 

обучение на  БЧК, включваща курс по Първа долекарска помощ на БМЧК сред 

младежи и доброволци в организацията ( https://e-training.redcross.bg/ ) 

3. Включване на училища от област Бургас в Проект „Безопасни училища и 

детски градини“ –  

до момента по проекта работят 11 училища и 6 детски градини от областта. First 

Aid FIT е програма за повишаване на безопасността в училище. Платформата 

предлага безплатни обучителни ресурси и идеи за дейности и е достъпна на 

адрес https://saferschools.bg/  

4.Обучение на отборите за участие в Националната ученическа викторина по 

безопасност на движението ''Да запазим децата на пътя'' – 2021 г., която се 

провежда в общински, областен и  

национален кръг. Разработване на тест и практическо задание по ПДП за 

състезателите от служител на БЧК – член на журито. Спечелено първо място на 

Националната викторина в гр. Монтана от отбора на СУ „Хр. Ботев" - гр. 

Сунгурларе. 

5.Демонстрация по ПДП - доброволци на БМЧК при СУ "Христо Ботев" Айтос 

представиха пред  

участниците във  велопохода "НИЕ СМЕ НА ПЪТЯ!" - техники по оказване на 

първа помощ при възникване на критични ситуации по време на колоездене. 

6.Участие на екип доброволци от БЧК - Бургас в организиране и провеждане на 

областен кръг от Националното състезание по безопасност на движението по 

пътищата за учебната 2020/ 2021 г. на 15.05.2021 г. в гр. Сунгурларе 

(председателят на БЧК - Сунгурларе Галя Раданчева 

бе определена да вземе участие в състезанието като част от съдийския екип). 

-  
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

8. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РДАА 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:  
 

За тримесечието са проверени 945 бр. МПС. 

Извършени са 128 бр. комплексни проверки на предприятия извършващи 

обществен превоз и проверени 12056 работни дни. 

Извършени са комплексни проверки на 56 бр. предприятия за извършване на 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. 

Комплексни проверки на автогари – 11 бр. 

Извършени комплексни проверки - 18 бр., съставени са 206 бр. АУАН, издадени 

са 207 бр. НП. 

Приложени са са 4 бр. Заповеди за ПАМ. Издадени Заповеди за ПАМ за без 

финансова стабилност и без ръководител на транспортна дейност - 2 бр. 

https://e-training.redcross.bg/
https://saferschools.bg/
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През отчетния период са проведени 19 бр. съвместни проверки с Икономическа 

полиция, МВР и НАП, Гранична полиция, Дирекция „Метрологичен и технически 

надзор“ и др. 

Извършени проверки по жалби и сигнали – 21 бр. жалби, като по всички е 

взето отношение и е отговорено в срок. 

-  
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

9. Приема отчетената информация за сведение. 

ПО ТОЧКА 3 

ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Докладва: Зам. председател / Секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

В хода на докладването по т. 2/ бяха отчетени и мерките, осъществени в изпълнение на решения                                                                

от предходни заседания. 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: Направени при отчитането на мерките по т. 2/ 
 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10.  Приема отчетената информация за сведение. 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ  

Докладва: Секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

По т. 2 от Дневния ред бе обсъдено предприемането на мерки във връзка със системните отсъствия от 

заседанията на ОКБДП на представителите на неправителствените организации ОЗБГ, Българска 

асоциация на пострадалите при катастрофи, Фондация „Безопасни улици от Валя“ и на представителя 

на „Дарик Радио“ – Бургас. 

По т. 3 от Дневния ред  - Разни, бяха предложени три проблема за разглеждане: 

ЦСМП Бургас - Предложение по отношение на бързото транспортиране на пациентите до Спешно-

приемно отделение с патрулен автомобил от органите на МВР, който да придружава санитарния 

автомобил до МБАЛ. 

Община Поморие - Предложение за включване на точка в дневния ред - Регламентиране на 

движението на ел. тротинетки, ел. триколки и голф колички. 

Община Созопол - Разглеждане и обсъждане на предварителния проект за Генерален план за 

организация на движението за територията на град Созопол, който трябва да обхваща следните зони:  
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-   първа зона Стар град - до кръстовището на пл. "Хан Крум"  и ул. "Републиканска";  

-   втора зона дясна част на нов град от страната на четните номера на ул. „Републиканска";  

-   трета зона лява част на нов град от страната на нечетните номера на ул. "Републиканска";  

-   четвърта зона нов град от кръстовището на ул. "Републиканска" с ул. "Одеса" до кръстовището на 

ул. "Антея" с общински път BGS 1220 /до хипермаркет  „Лидл“/. 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Във връзка с предложението на ЦСМП, комисар Рапчев от ДАБДП подчерта, че съгласно инструкцията 

за специалните режими на движение полицейските автомобили и тези на спешната помощ са с 

равностойни правомощия и че ресурсът на ОДМВР едва ли би бил достатъчен за такъв вариант на 

ескортиране на линейките. По-скоро органите на МВР заедно със стопаните на пътя следва да 

осигурят коридор - допълнителен път за по-бързото им придвижване, за да не се бавят и да не губят 

време. Повечето линейки също както и полицейските автомобили са оборудвани със системи за 

видеозаснемане и ако някой от водачите на пътя игнорира такъв автомобил със специален режим на 

движение, може да бъде изпратено сигнално писмо за извършено нарушение. 
 

Комисар Неделчо Рачев от ОДМВР заяви, че няма как ОКБДП да вземе решение за назначаване на 

патрулирането с полицейски автомобил, тъй като органите на МВР са първите, които пристигат при 

ПТП, за да реагират в конкретния случай и преценяват на място, когато има реална опасност за 

живота на пострадалия. В такъв случай техният наряд осигурява трасе за по-бързото придвижване на 

линейката в населеното място до болничното заведение. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

11.Във връзка със системните отсъствия от заседанията на ОКБДП от страна на представителите на 

неправителствените организации ОЗБГ, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи, 

Фондация „Безопасни улици от Валя“ и на представителя на „Дарик Радио“ – Бургас, същите да бъдат 

уведомени с писмо, че е необходимо да потвърдят участието си в ОКБДП. В противен случай в 

дневния ред на следващото заседание ще бъде включена точка за отстраняването им и ще се гласува.  

 

12.Не може да се въведе такава практика, каквато предлага зам. директорът на Центъра за спешна 

медицинска помощ, защото това би било в разрез с правилата на МВР.  

 

13.Регламентирането на движението на ел. ротинетки, ел. триколки и голф колички да бъде включено 

в дневния ред на следващото заседание на ОКБДП. 

 

14.Предварителният проект за ГПОД на гр. Созопол да не се разглежда от ОКБДП, тъй като съгласно 

Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, изработването на ГПОД се 

възлага от стопанина на пътя при условията и реда на ЗОП, като това става на две фази – 

предпроектни проучвания и работен проект, а окончателният проект се одобрява от кмета на 

общината.  
 

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 

Приема се за предложеният дневен 

ред на заседанието 

За изпълнение   
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Приема се отчетената информация 

от Областна администрация Бургас 

 

За сведение   

Приемат се докладите на Общините  За сведение 

 

  

Приема се отчетената информация 

от ОДМВР 

За сведение   

Приема се отчетената информация 

от ОПУ 

За сведение   

Приема се отчетената информация 

от РУО 

За сведение   

Приема се отчетената информация 

от ЦСМП 

За сведение   

Приема се отчетената информация 

от БЧК 

За сведение   

Приема се отчетената информация 

от РДАА 

За сведение   

Представителите на ОЗБГ, 

Българска асоциация на 

пострадалите при катастрофи, 

Фондация „Безопасни улици от 

Валя“ и представителят на „Дарик 

Радио“ – Бургас да бъдат уведомени 

с писмо, че е необходимо да 

потвърдят участието си в ОКБДП. В 

противен случай в дневния ред на 

следващото заседание да се включи 

точка за отстраняването им и да се 

гласува. 

За изпълнение Секретар на 

ОКБДП 

След 

настоящото 

заседание и 

при 

подготовката 

за следващото 

Не се приема предложението на 

зам. директора на ЦСМП за 

въвеждане на практика за 

назначаване на полицейски 

автомобил, който да съпровожда 

линейката при ПТП. 

За сведение   

Регламентирането на движението на 

ел. ротинетки, ел. триколки и голф 

колички да бъде включено в 

дневния ред на следващото 

заседание на ОКБДП 

За изпълнение Секретар на 

ОКБДП 

При 

подготовката 

на следващото 

заседание 

Предварителният проект за ГПОД на 

гр. Созопол да не се разглежда от 

ОКБДП 

За сведение   

 

 

 

КРАЙ: Поради изчерпване на дневния ред зам. председателят на ОКБДП закри заседанието в 12.30 ч. 

 

 




