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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 
 
 19 МАРТ 2021 г. 
  

 

Днес, 19.03.2021 г., съгласно изпратения в ДАБДП график и с оглед на противоепидемичните 

мерки заради пандемията от коронавирус се проведе дистанционно заседание в електронна среда 

на ОКБДП – Бургас, което бе първото редовно заседание за тази година. 

 

В заседанието се включиха както следва: 

 

1. Владимир Крумов – Областна администрация Бургас 

2. Мариана Динева – Областна администрация Бургас 

3. Владимир Бошнаков – Областна администрация Бургас 

4. Мехмедали Руфадов – Община Айтос 

5. Иван Гюлев – Община Бургас 

6. Димитър Петров – Община Камено 

7. Мария Янкова – Община Малко Търново 

8. Георги Николов – Община Несебър 

9. Кунчо Гайдов – Община Поморие 

10. Петко Гечев – Община Приморско 

11. Пламен Христозов – Община Руен 

12. Даниела Стоянова – Община Созопол 

13. Ангелина Палова – Община Средец 

14. Димитър Гавазов – Община Сунгурларе 

15. Златин Димов – Община Царево 

16. Митко Порязов – ОПУ Бургас 

17. Пламен Николов – Сектор „Пътна полиция“ на Отдел „Охранителна полиция“, ОДМВР Бургас 

18. Неделчо Рачев – Отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР Бургас 

19. Кирил Костадинов – РДАА Бургас 

20. Д-р Димитър Желязков – ЦСМП Бургас 

21. Христина Димитрова – РУО Бургас 

22. Виолета Радева – БЧК Бургас 

23. Радослав Иванов – РДПБЗН Бургас 

 

Гости на заседанието бяха представителите на ДАБДП Марта Петрова, Цветелина Иванова, Мария 

Крумова и Росен Рапчев. 

 

НАЧАЛО: 10.30 ч.  
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Заместник-областният управител на област Бургас Владимир Крумов, който е заместник-

председател на ОКБДП, обяви наличието на кворум с повече от 2/3 участници, откри заседанието 

и представи темите по предложения дневния ред: 

 

1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред: 

т.1 Приемане от ОКБДП на Годишния областен доклад по БДП за 2020 г. 

т.2 Докладване от членовете на ОКБДП на осъществените дейности по БДП през първото 

тримесечие на 2021 г. 

т.3 Разни 

 

2/ Представяне на текуща информация за първото тримесечие за дейността по БДП на 

членовете на ОКБДП   

 

3/ Други 

 

4/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП  

 
 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Зам. председател на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Годишният областен доклад по БДП за 2020 г. е изпратен до членовете на ОКБДП за преглед и 

становище. Не са постъпили коментари и забележки. Може да бъде гласувано приемането му. 

Членовете на ОКБДП са предоставили отчет за дейността си през първото тримесечие на 2021 г., 

който да бъде обсъден на заседанието. 

Изказвания: няма 

Росен Рапчев от ДАБДП направи изказване относно Годишния доклад по БДП, по-специално във 

връзка с извършените от общинските администрации огледи по инфраструктурата и попълнения 

онлайн въпросник, като отбеляза, че 90 % от Общините са попълнили въпросника въпреки 

краткото време и липсата на предварително натрупани данни. Той подчерта, че това трябва да 

бъде началото, в никакъв случай да не ги демотивира, а да продължат с натрупването на данни за 

елементи от пътната инфраструктура, които касаят безопасността включително състоянието на 

обществения транспорт и спирките, които са обезопасени, като се обръща особено внимание на 

маркировката – да бъде подходяща и да отговаря на изискванията. Указано е по какъв начин 

експертите, които нямат съответната техника, да установяват светлоотразителността. Г-н Рапчев 

заключи, че всичко това трябва да стане целогодишна практика. 

Тъй като нямаше други изказвания, след това бе гласувано приемането на Годишния областен 

доклад по БДП за 2020 г. Участниците в заседанието гласуваха „за“, против и въздържали се няма. 

Представителят на Национално сдружение „Младежки глас“ Тодор Йосифов, който своевременно 

бел уведоми, че няма възможност да участва, изпрати писмено съгласието си във връзка с доклада 

по т. 1 от дневния ред. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 
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1. Приема дневният ред на заседанието. 

2. Приема Годишния доклад по БДП за 2020 г.  

 

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 

- Проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение за 

приемане на Областна План-програма по БДП за 2021 г. /в периода 

21.01.-02.02.2021 г./ и изпращане на материалите в ДАБДП; 

 

- Изготвен Областен годишен доклад по БДП за 2020 г. от секретаря на 

ОКБДП, изпратен на ДАБДП на 02.03.2021 г.; 

 

- Подготовка на първо заседание на ОКБДП за текущата година съобразно 

изпратен график в ДАБДП. Събиране и обобщаване на информация за 

проведените дейности по БДП от членовете на ОКБДП на тримесечна 

база съгласно образците на ДАБДП. 

-  
 

Изказвания: няма 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение. 

 

Общини  Отчетена дейност 

ОООО 

Айтос Общинските служители и работници, отговарящи за хоризонталната маркировка 

и вертикална сигнализация –бяха инструктирани през месец януари по БДП 

срещу подпис в книгата за инструктаж. 

През последните три месеца са поставени пътни знаци – липсващи, стари пътни 

знаци са подменени с нови на територията на община Айтос. 

Пътната маркировка и сигнализацията на територията на община Айтос се 

поддържат в съответствие с изискванията на Наредба № 2. 

Предприети са мерки на територията на община Айтос по БДП – поддръжка на 

пътната маркировка, знаковото стопанство. Надлъжната и напречната 

маркировка ще бъде освежена през месец април, след като са извършени 

цялостни обходи и огледи на състоянието на републиканските и общински 

пътища на територията на община Айтос, съвместно от общинската 

администрация и РУ на МВР – гр. Айтос. 

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

крайпътните пространства се поддържат и са в отлично състояние. 

Общинските пътища на територията на община Айтос с опасни дървета и храсти 

в крайпътните пространство се поддържат целогодишно и през последните три 

месеца са почистени посочените по-долу опасни дървета и храсти в 

крайпътните пространства: 

 - гр. Айтос – с. Лясково 
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 - 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 

Община Айтос е получила финансиране с решение на Министерски съвет –1 

350 000 лв. за обновяване на улиците в 9 села – Караново, Пирне, Чукарка, 

Черноград, Тополица, Пещерско,  

Черна могила, Лясково и Съдиево. 

Асфалтирана е 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“. 

На ул. „Славянска“ в гр. Айтос на светофарната уредба ще бъдат подменени 

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

– 1 бр. 

 

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

безопасността на движението. 

2. Обезопасяване с предпазен парапет вход/изход и тротоара на ул. 

„Митрополит Симеон“ пред Първо Частно основно училище - 6 л. м. 

3. Обезопасяване с предпазен парапет тротоара пред ОУ „Антон Страшимиров“ 

в ж.к. „Славейков“- 36 л. м. 

4. Обезопасяване тротоара на ул. „Копривщица“ в района на ОУ „Пейо Яворов“ 

и ПГЧЕ „Васил Левски“в ж.к. „Лазур“ – 36 л. м. 

5. Обезопасяване тротоара пред ОУ „Петко Росен“ в ж.к.„Меден Рудник“ – 6 л.м. 

6. Обезопасяване съществуващи водостоци в населените и извън населените 

места по общинските пътища с монтиране на еластична предпазна ограда. 

7. Обезопасяване с антипаркингови ограничители на тротоара на бул. „Иван 

Вазов“ в участъка от ул. „Шейново“ до ул. „Патриарх Евтимий“. 

 

Камено Маркировка – 6 815 лв. 

Гърбици – 1 116 лв. 

Асфалтиране ул. „Д. Чинтулов“ – 98 139 лв. 

Пясък – 12 000 лв. 

Ел. енергия – улично 58 007 лв. 

Кърпежи – 4 898 лв. 

 

Карнобат Представителят на Община Карнобат Тони Телалов не взе участие поради 

ползване на планиран отпуск, но докладва предварително за изготвен 

генерален план за организация на движението в гр. Карнобат и почистени с 

шредер 48,4 км пътни банкети от храсти и друга растителност. 

 

Малко Търново Поради проблем с камерата представителят на Общината не можа да докладва, 

но беше изпратила предварително отчета си за извършените дейности: 

- Контрол по изпълнението на сключен договор за зимно поддържане и 

снегопочистване на общинските пътища на територията на общината. 

- Направени са предложения за включване в бюджета за 2021 г. на 

средства за ремонти и поддържане на общинска пътна мрежа, улици в 

населените места, закупуване на пътни знаци и освежаване на 

хоризонталната маркировка. 

- Контрол по възстановяването на пътната инфраструктура след 

извършени мероприятия от юридически и физически лица. 

- Огледи и текуща поддръжка на пътни знаци. 

- Почистване на дъждовни канализационни системи /шахти и тръби/ с цел 
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предотвратяване на наводняване на улици в населените места. 

 

Несебър Изготвена програма за заседанията на Общинската комисия по БДП. 

Изпълнени мероприятия по подготовка за предстоящия летен сезон 2021 г. 

 

Поморие Доклад на Председателя на Общинската КБДП за първото тримесечие за 2021 г. 

Заседание на Общинската КБДП за предстоящия летен сезон и промени в 

организация на движението във връзка с летния сезон. 

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

движението: 

- ОУ „Ив. Вазов”-  гр.Поморие 

- СУ ”Хр. Ботев” – гр. Поморие 
 

Изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП: 

Доклад за извършена подмяна на пътни знаци по предходно решение на 

ОКБДП. 

Доклад за приетия ГПОД и трансп. 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. Каблешково 

- път „Бата - Белодол” 

- път „Гълъбец - Горица” 

Изсичане на храсти и единични дървета в обхвата на пътища: 

- път „ІІІ-906 - с. Козичино” 

- път „Поморие - Каменар” 
 

Предложения за точки в дневния ред по констатирани проблеми/казуси: 

Регламентиране на движение на ел. тротинетки, ел. триколки и голф колички; 

Проблем с нерегламентираните обществени превози; 

Проблем с контрола и възлагането на маршрутни разписания от областната 

транспортна схема 

на обществения превоз. 

 

Приморско 1. Рехабилитация на общинската пътна мрежа и тротоари.  

2. Подмяна и поставяне на нови пътни знаци.  
 

Изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП: Приложени са 

мерките, гарантиращи безопасността на учениците през учебната година. 

 

Руен 1. Предприети мерки по БДП на територията на общината - поддържане на 

пътната маркировка, знаковото стопанство и обезопасяване на районите пред 

учебните заведения. 

2. Сключен договор за маркировка на общинските пътища за сумата от 50 000 

лв. с ДДС 

3. Сключен договор за кърпежи на общинската пътна мрежа и улици за сумата 

70 000 лв. с ДДС 

4. Предстои сключване на договор за текущ ремонт на общинските пътища и 

улици, стабилизиране на банкети за сумата от 550 000 лв. с  ДДС 

 

Созопол Във връзка със създаване на ред при паркиране, престой и право на достъп за 

територията на Стар град – Созопол са изпълнени следните дейности: 
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- Закупен е модул „Проверка и контрол“ - мобилно приложение, през 

което служителите на Общината могат чрез заснемане на 

регистрационния номер на МПС или чрез въвеждането му да проверят 

дали и до кога е заплатен престоят на МПС на територията на Стар град - 

Созопол. Модулът предоставя и възможност на служителите от Общината 

чрез мобилни устройства бързо и лесно да проверяват регистрационния 

номер на автомобила, паркиран в участък, отреден за локално 

паркиране. 

- Направени са  изменения по действащата в момента Наредба за 

паркиране на моторни превозни средства / МПС / на територията на град 

Созопол, като при констатиране на нарушения от операторите на 

паркинг-системата са въведени следните глоби предвид извършените 

нарушения от граждани: 

1. Загубен входен билет глоба 30 лв.; 

2. Предоставяне на магнитна карта – жител или магнитна карта за 

локално паркиране на трето лице - глоба в размер на 50 лв. при първо 

нарушение, при второ констатирано такова се блокира магнитната карта; 

3. Определени са точни часови зони за зареждането на търговските 

обекти, като през летния сезон с цел облекчаване на трафика и 

гарантиране на безопасността в пешеходните зони на територията на гр. 

Созопол те са :  

- Разрешен достъп за зареждане на ЗХР и супермаркети на територията 

на пешеходните зони до 14:00 ч. за МПС до 2.5t; 

- Разрешен достъп за зареждане на ЗХР и супермаркети на територията 

на пешеходните зони до 10:00 ч. за МПС над 2.5t; 

4. Конкретизирана е дейността на репатриращия камион и правомощията 

на служителите, които са заложени в чл. 22 /2/ „Оперативна дейност по 

принудително преместване на МПС на територията на община Созопол“. 
 

Разработката на ГПОД е стигнала до представянето на предварителния 

генерален план за организация на движението /ГПОД/ под формата на 

презентация от фирмата изпълнител. 
 

Общинската комисия по БДП е взела решение за монтиране на два пътни знака 

В 26 с ограничение 60 км/ч. пред и след водостока и пътни знаци за цялата 

дължина на пътя В 26 с ограничение 70 км/ч. По решение на комисията е 

монтирана и изкуствена неравност пред хранителния обект там. 
 

Предложение за разглеждане на следните казуси: 

1. Набелязване и предприемане на мерки за повишаване безопасността на 

движението по пътищата на територията на община Созопол; 

2. Запознаване с утвърденото задание за проект на Генерален план за 

организация на движението на територията на гр. Созопол; 

3. Въвеждане на частично ограничаване на техническата скорост на 

движение по път BGS 12-12 /с. Росен – с. Равна гора/ след  извършената 

рехабилитация; 

4. Обезопасяване на движението по ул. “Ропотамо“ в с.Равадиново чрез 

намаляване на техническата скорост на движение на преминаващите 

МПС .  

 

Средец Поради проблем с камерата представителят на Общината не можа да докладва, 

но беше изпратила предварително отчета си за извършените дейности: 

1. Проведено заседание на Общинската комисия по безопасност на движение по 
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пътищата на територията на община Средец на 23.02.2021 г. 

2. Подменени стари знаци с нови. 

3. Вследствие на проливните дъждове и засегната част от платното за движение 

на общински път гр. Средец – с. Драчево е поставен временен знак. 

4. Почистване на крайпътната растителност по Междуселищна пътна мрежа 

- с. Факия – с. Момина Църква 

- с. Проход – с. Бистрец 

- Аврамов мост – с. Драчево 

- гр. Средец – с. Росеново  

5. Обход по общинската пътна мрежа в селата Орлинци, Суходол, Малина, 

Загорци и Светлина с цел констатиране на липсващи пътни знаци. 

 

Сунгурларе Поради проблем с камерата представителят на Общината не можа да докладва, 

но беше докладвал предварително за извършените дейности основно по 

контрол и координиране на работите по зимно почистване на общинските 

пътища и улици в населените места на общината. 

 

Царево 1. Извършване на текущ контрол и подаване на информация за организацията и 

безопасността на движението, отговаряне на предложения, молби и жалби; 

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 заповеди за временна забрана за влизане или паркиране по 

отделни улици или участъци от тях при извършване на строителни дейности и 

др.; 

4. Зимно поддържане на общински пътища и улици през зимния период, обходи 

по опасни участъци, аварийна работа през зимния период. Временна забрана за 

движение на ППС по общински пътища при бедствия;                                         

5. Проверка състоянието на кръстовищата около училища, детски градини и 

обществени сгради с масово пребиваване на граждани;     

6. Проверка състоянието на общински пътища и улици и извършване на 

аварийни ремонти. 

 
 

Изказвания:  

Зам. председателят на ОКБДП г-н Крумов сподели впечатлението си от посещенията си в 

общините, че много активно се работи с така наречените „шредери“ за осигуряване на по-добра 

видимост. 

Освен това той препоръча да има по-голяма оперативност при осъществяване на връзка на 

членовете от Общините със секретаря на ОКБДП с цел изясняване на определени въпроси в 

работата при подаване на информация и за спазването на поставените срокове. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ОДМВР За месеците януари и февруари 2021 г. е направен анализ 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 
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в определените конкретни участъци от уличната и пътна мрежа на 

обслужваната територия. Проведени са 12 специализирани полицейски 

операции за осигуряване безопасността на движението. 
 

През периода от 01.01. до 15.03.2021 г. на територията на ОДМВР-Бургас са 

настъпили 44 тежки ПТП с 3 загинали и 46 ранени участници, от които 3 тежко 

ранени. За сравнение през периода от 01.01. до 15.03.2020 г. на територията 

на ОДМВР-Бургас са настъпили 60 тежки ПТП с 6 загинали и 59 ранени 

участници, от които 5 тежко ранени. През 2021 г. се наблюдава намаление при 

общия брой на настъпилите тежки ПТП с 16, намаление на загиналите с 3 и 

намаление на тежко ранените с 2. 
 

Запазва се тенденцията преобладаващата част от тежките ПТП да възникват на 

територията на населените места. Най-характерните по вид ПТП са “блъскане 

на пешеходец” и “сблъскване между МПС”. Това е особено типично през 

есенно-зимния период. Основните причини за възникване на ПТП, в частност на 

тежките ПТП, се явяват движението с превишена и несъобразена скорост и 

отнемането на предимство. По отношение на мястото на възникване на ПТП, за 

територията на областта се забелязва, че произшествията на първи клас 

пътища са  повече от другите класове пътища от републиканската пътна мрежа. 

Това до известна степен се дължи на недостатъчен брой наряди на 

обслужваните райони от РУ, което води и до  занижен контрол на правилата за 

движение. За територията на гр. Бургас най-уязвими се очертават основните 

пътни артерии, а именно булевардите, които се характеризират с най-висока 

интензивност на движението, както на автомобилните, така и на пешеходните 

потоци и макар да няма ясно изразени места с концентрация на ПТП, тези 

основни пътни артерии, видно от посочените по-горе данни се явяват 

потенциално опасни места от възникване на ПТП. 
 

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

следва: 

- Водач - 3 загинали, 

- Пешеходец - 2 тежко ранени, 

- Работник на пътя - 1 тежко ранен. 
 

Разпределението по общини на настъпилите тежки ПТП със загинали и тежко 

ранени участници е както следва: 

- Айтос – 2 тежки ПТП с 1 загинал и 1 тежко ранен, 

- Несебър – 1 тежко ПТП с 1 загинал, 

- Царево - 1 тежко ПТП с 1 загинал, 

- Сунгурларе - 1 тежко ПТП с 1 тежко ранен, 

- Бургас – 1 тежко ПТП с 1 тежко ранен. 
 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания: 

- до общини: 53 бр.  

- до ОПУ: 25 бр. 

- до фирми, поддържащи пътя: 1 

-  
 

Изказвания:  

Росен Рапчев зададе въпрос на Неделчо Рачев във връзка със сигналните писма, дали се води 

отчет за оправените участъци и ако не са получени удовлетворителни отговори какви действия се 

предприемат от страна на Пътна полиция.   



9 

 

Неделчо Рачев отговори, че са получени отговори от всички, а 50 % от предписанията са 

изпълнени, като целта е да не се допуска неизпълнение по субективни причини; възможно е да 

има забавяне или да не може да се отработи въпросът по финансови причини, но до момента няма 

изоставяне на пътни участъци, за които е дадено предписание и където да не е направено нищо за 

обезопасяването им. Той обясни, че за операциите, които са свързани с голям обем от финансов 

ресурс, има писма, отива се на място и се вижда дали е така, прави се връзка със съответната 

администрация, най-вече с ОПУ, откъдето дават надеждна информация в какъв срок могат да се 

очакват средства, когато става въпрос за средни и тежки ремонти. Иначе ежегодно се провеждат 

срещи преди летния сезон за просветляване, смяна на мантинели и знаци, включително и по 

четвъртокласните пътища. 

Във връзка с доклада на Неделчо Рачев, в който се каза, че една от основните причини за тежки 

ПТП е несъобразената скорост, Росен Рапчев отбеляза, че е стартирана работата на Единния 

център за обработка на нарушения, касаещи камерите за скорост. Той подчерта, че в участъците, 

където е разрешена по-висока скорост стават и по-тежки ПТП заради тежестта на самия сблъсък и 

кинетичната енергия. Препоръката му бе да се сменят местата за контрол на камерите с цел 

превантивен ефект водачите да намалят скоростта. В случаите на отнемане на предимство 

стопаните на пътя и администрацията да направят анализ на проблемите в кръстовищата, особено 

на първокласните и второкласните пътища, като се прецени дали има необходимост от изграждане 

на допълнителни ленти за изчакване и ленти за ляв завой. 

Неделчо Рачев обясни, че практиката е да се започва от местата, където станали ПТП, изследват 

се причините дали не са в пътната инфраструктура. Той посочи, че при отнемане на предимство на 

кръстовища стават най-тежките ПТП. 

Росен Рапчев изрази мнение, че в Бургас се инвестира доста в пътната инфраструктура и попита 

дали има причинно-следствена връзка, която да се е превърнала в константа. 

Неделчо Рачев каза, че преобладаващият процент от ПТП се случват през тъмната част на 

денонощието на неосветени места, където се движат пешеходци с тъмни дрехи. Той посочи като 

най-уязвими участъци от уличната мрежа районите около училищата, където в определени часове 

има служители на Пътна полиция за улесняване на движението на автомобилите и преминаването 

на пешеходците - предимно ученици. Също така той спомена и блъснатите на пешеходна пътека, 

като обобщи, че не се наблюдава тенденция към увеличаване. 

От ДАБДП се включи и инж. Табаков, който насочи вниманието на Рачев към участъци с 

концентрация на ПТП. Той обясни, че е направил справка за 2014 и 2019 г. и е констатирал 5 

такива участъка на произволни пътища. 

Неделчо Рачев заяви, че няма нови участъци с концентрация на ПТП. Той помоли инж. Табаков да 

му изпрати въпросните участъци, за да бъдат прибавени към анализа за 2020 г. 

Владимир Крумов попита Неделчо Рачев отчита ли се спад в превишаването на скоростта и 

намаляване на глобените шофьори на територията на областта, след като хората са информирани 

и се прилага новото техническо средство за контрол.  

Неделчо Рачев отговори, че по неофициален анализ водачите, превишили скоростта, ще бъдат 

лишени от правоспособност съгласно Закона за движение по пътищата. Глобите ще станат ясни 

малко по-късно, но и за едното и за другото тенденцията е към намаляване. 

Росен Рапчев изрази мнение, че с въвеждане на новите камери и новите условия за отчитане и 

налагане на глоби ще се установяват много повече нарушители на скоростта, като отчетените 

нарушения през първите няколко години ще бъдат значително повече, но това не бива да ни 
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притеснява, защото анализът и превенцията ще се постига бавно с помощта на Единния център и 

новите средства, с които ще се въоръжи Пътна полиция. 

Неделчо Рачев допълни, че откакто ОДМВР – Бургас е била свързана преди 15 дни с Единния 

център, 50 % от нейния състав е изведен навън, тъй като очакванията са за рязко повишаване 

след стартирането на Единния център в София. 

Владимир Крумов определи ефекта от стартирането на работата на Единния център като 

възпитателен и отбеляза, че чрез събирането на повече глоби ще се увеличат финансовите 

постъпления за пътната инфраструктура. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ОПУ - Обходен път на гр.Бургас – I-ви 

етап от км 230+700 на път I-9 до км 

493+550 на път I-6”  

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

 

- Път ІІІ-208 „ Гр. ОПУ Варна – 

Дъскотна – Айтос” от км 82+749 до 

км 92+465 

 

-Път ІІІ-539 „Русокастро-Трояново” 

от км 17+800 до км 23+900 

 

 

 

- Път ІІІ-539 „ІІ-53-Трояново-І-6” от 

км 25+100 до км 46+600 

 

 

 

- Път ІІІ-906 „Оризаре – Каблешково 

от км 14+100 до км 65+700 

 

 

-Път ІІІ-5392 „Камено - Братово” от 

км 0+000 до км 9+900 

 

През януари т. г. стартира изграждането 

на Северния обходен път на град 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.  

 

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. 

 

Изготвен е технологичен проект  за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя.  

 

Изготвен е технологичен проект  за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя. Ремонтните дейности са 

започнали. 

 

Изготвен е технологичен проект  за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя. Ремонтните дейности са 

започнали. 

 

Продължава през 2021 г. проектирането  

за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя 

 

Изготвен е технологичен проект  за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя. Ремонтните дейности са 



11 

 

 

 

- III-6009 "(Карнобат - Бургас) –

Миролюбово – Изворище – Брястовец 

-Каблешково – Ахелой - (о.п. 

Слънчев бряг -Бургас)" от км 22+040 

до км 28+531 

 

-ІІІ-9061 "(Оризаре - Каблешково) - 

п.к. Тънково - о.п. Слънчев бряг" от 

км 0+000 до км 7+853 

 

-ІІІ-7907 (Средец - кв. М. Рудник) 

Дебелт –Тръстиково - Полски извор - 

(кв. Горно Езерово" - Братово) от км 

0+000 до км 16+185 

 

- Път ІІІ-9009 „/І-9/ – Ново 

Паничарево - Ясна поляна” от км 

0+000 до км 11+900 

 

-Път ІІІ-992"(Бургас - Созопол) – 

Росен –Веселие - Я. Поляна - 

Приморско" от км 0+000 до 

км21+676 

 

-Път ІІІ-7908 (Средец - кв. "Меден 

рудник") – Присад – Димчево - 

Маринка от км 20+873  до км 23+191 

 

-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” от км 

0+000 до км 7+600 

 

 

-Път ІІІ-795 „Житосвят – Драганци -

Карнобат”  от км 32+100 до  45+600 

 

 

-Път І-7 "Гр. ОПУ Шумен – Бероново 

- гр. ОПУ Сливен" от км 201+800  до 

км 217+090 

 

-Път І-9 "гр. ОПУ Варна – Обзор -о.п. 

Слънчев бряг” от км 172+888 до км 

202+942/ „Приморски проход/ 

 

-ПътІІ-99"(Бургас-Маринка)–Созопол -

Приморско” от км0+000 до км44+000 

започнали. 

 

Продължава през 2021 г. проектирането  

за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя 

 

 

 

Продължава през 2021 г. проектирането  

за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя 

 

Продължава през 2021 г. проектирането  

за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя 

 

 

Продължава през 2021 г. проектирането  

за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

 

Продължава през 2021 г. проектирането  

за извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя 

 

 

Предстои да започнат строително  

монтажните работи  

 

 

Дейности по превантивния ремонт на 

пътя са напреднали 

Бюджет: на АПИ – 5 028 666 лв с ДДС 

 

Изготвен е технологичен проект за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя. Ремонтните дейности са 

започнали. 

 

Изготвен е технологичен проект за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя  

 

Към момента се изготвя технологичен 

проект    за извършване на превантивен 

ремонт на пътя 

 

Ремонтните  дейности  са започнали. 

Срок за изпълнение е 31.03.2021 г. 

 

 

Предстои да стартират строително 

монтажните работи. Срок за изпълнение 
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 е 30.04.2021 г. 

 

 
 

Изказвания:  

Росен Рапчев коментира, че инфраструктурата в Бургас се развива с големи темпове, но е 

необходим засилен контрол на условията, при които се извършват ремонтните дейности, за да не 

се случват произшествия с работниците на пътя. Трябва да се създаде временна организация, 

фирмите да бъдат добре обезпечени, за да не се влияе на другите участъци на движението; 

местата, където се работи трябва да са достатъчно видими и различими. Една от слабите страни е, 

че не се дава достатъчно разстояние от точката на сигнализиране до самия ремонтен участък. 

Митко Порязов спомена получено писмо от АПИ, в което се обръща специално внимание на 

осъществяването на контрол върху временната организация през периода на извършване на 

пътно-ремонтните работи. 

Росен Рапчев добави, че с наближаването на летния сезон е важно да се почистят храстите за по-

добра видимост на пътните отсечки, особено там, където има кръстовища, като това важи и за 

Общините.  

Митко Порязов отбеляза, че работата на ОПУ-Бургас започва и свършва много по-рано от работата 

на останалите пътни управления поради това, че тя не може да се извършва през активния 

туристически сезон и трябва да приключи до откриването му. 

Владимир Крумов изрази своето задоволство от изключително бързата реакция и адекватните 

действия на ОПУ през зимния период, когато не е била допусната ситуацията от зимата на 2016-

2017 г. със снегонавяванията и поледиците по пътищата в областта и на АМ Тракия благодарение 

на навременните действия на ОПУ и полицията.  

Митко Порязов спомена пилотния проект за снегозащитен пояс от зелени дръвчета, в който в 

началото на месеца са подменени част от дръвчетата, защото не са се хванали и са изсъхнали, но 

за съжаление 1/3 от тях са били откраднати от недобросъвестни граждани. 

Инж. Табаков попита предвиждат ли се при ремонтите щадящи стълбове и има ли проблеми при 

монтажа им. 

Митко Порязов отговори, че при кръговото движение в Ахелой има изградени 6 стълба, които 

работят в момента. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РУО Преди да представи доклада си представителят на РУО обърна внимание на 

регламента за провеждане на Националното състезание по безопасност на 

движението по пътищата, който е публикуван на сайта на РУО. Състезанието се 

провежда в няколко кръга – училищен, общински, областен и национален. 

Общинската комисия по БДП на всяка Община следва да се запознае с 

условията на регламента, за да може да организира общинския кръг, който се 

провежда след училищния. Тази учебна година състезанието се провежда за 

първи път, така че този ангажимент отпада. Само три училища ще се явят на 
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областния кръг: СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, ОУ „А. Страшимиров“ – с. 

Дебелт, община Средец и ОУ „Св. Княз Борис І“ - Бургас. Госпожа Димитрова 

изрази надежда, че следващата учебна година ще участват повече училища и 

състезанието ще придобие по-голяма популярност. 

РУО е осъществило следните дейности през отчетния период: 

1. Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието – 

извършва се 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/ 20.09.2018 г. на 

министъра на образованието и науката. 

Възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП се разглеждат и 

осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато учене през целия живот“, 

с определени конкретни цели: формиране на начални представи за пътната 

среда; изграждане и развиване на защитни механизми спрямо опасностите от 

пътната среда; развиване на сетивните възприятия (зрение, слух, възприятия 

за време и пространство) на учениците за безопасно поведение на пътя; 

подпомагане на процеса за развитие на концентрацията на вниманието и 

паметта и на дисциплинирано и отговорно поведение на пътя; придобиване на 

знания и умения за безопасно придвижване  с и без превозно средство, 

пресичане на пътен светофар и пешеходна пътека, използване на обществен 

транспорт и т.н.; формиране на умения за безопасно поведение и култура на 

пътя. 

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

възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по 

пътищата , в 5 детски градини и 11 училища от област Бургас са изградени 

закрити и открити площадки по БДП, финансирани по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, модул Е „Площадки за обучение по 

безопасност на движението по пътищата“. 
 

2. Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието - провеждане в електронна среда или 

след отпадането на въведените противоепидемични мерки на територията на 

Република България със съответни заповеди на министъра на 

здравеопазването. Участие в състезанието „Най-добър водач на МПС“. 

 

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  

Осъществява се контрол в рамките на правомощията на директорите за 

готовността на водачите на МПС и автобусите, които извозват децата и 

учениците до учебното заведение и обратно. 

Определени са графици и маршрути, както и придружители на пътуващите 

деца. Провежда се инструктаж по транспортна безопасност на придружителите 

и на пътуващите деца. 
 

4. 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.  

Повишава се ролята на училищните комисии по БДП (УКБДП) за опазване 

живота и здравето на децата и учениците,  създаване  на безопасна 

инфраструктура в „училищните зони”: УКБДП са извършили оценка и анализ на 

транспортната инфраструктура в близост до училищата, както и степента на 
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обезопасяване на прилежащите райони. Въз основа на оценката и анализа 

директорите на образователните  институции изготвят при необходимост 

предложения до кметовете на съответните общини за подобряване на 

прилежащата пътна инфраструктура. 

-  
 

Изказвания: 

Владимир Крумов изрази надежда, че РУО все така успешно ще продължава да обучава учениците 

по БДП не само в качеството им на пешеходци, а и като бъдещи водачи на МПС. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

7. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ЦСМП Представителят на ЦСМП – Бургас започна с това, че дейността им в момента е 

доминирана от пандемията, но по отношението на ПТп влизат в стандартите за 

спешност. Той отчете следния брой на обслужените ПТП с брой загинали и 

пострадали:  
 

- м. януари 2021 г. - 36 ПТП – 1 загинали, 29 пострадали 

- м. февруари 2021 г. – 16 ПТП – 1 загинал, 12 пострадали 

- м. март 2021 г. – тъй като се генерират до края на месеца, не може да се 

посочи достоверна цифра 
 

• брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 

41 пострадали главно с диагноза политравматизъм; 
  
• време за реакция:  

- Според триажната категория – Код червено – 8 минути, Код жълто – 20 

минути и Код зелено – 120 минути. 

- Триажът се определя от диспечерите в Районна координационна 

централа на ЦСМП Бургас според тежестта на произшествието, брой 

пострадали, видове травми и т.н. 

- По принцип пътно-транспортни произшествия се обслужват приоритетно 

независимо от триажната категория. 

-  
 

Изказвания: няма 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

8. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РЗИ  нямат представител в ОКБДП  

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

КОМИСИЯТА РЕШИ: 
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9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

БЧК Представителят на БЧК – Бургас изрази съжалението си, че заради противо-

епидемичните мерки не е могъл да бъде приложен подходът им сред 

подрастващите както всяка година. Методът „Връстници обучават връстници“ не 

е приложен поради неразрешен достъп за външни лица в училищата. Но той 

изтъкна, че БДП се стреми да адптира своите програми и отчете както следва: 
 

Превенция на пътния травматизъм и обучения по ПДП и безопасност на 

движението – проведени презентации по първа долекарска помощ в онлайн 

среда  сред ученици от 9-11 клас.  
 

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/  
 

Включване на училища от област Бургас в Проект „Безопасни училища и детски 

градини“ – до 

момента по проекта работят 4 училища (ОУ „Кл. Охридски“ - Бургас; ОУ „Г. 

Бенковски“ -Бургас; ОУ „Хр. Ботев“ - с. Маринка, община Бургас и СУ „Хр. 

Ботев“ - гр. Сунгурларе) и 2 детски градини (ДГ „Здравец“ - Бургас и ДГ 

„Звънче“ - Бургас). 

First Aid FIT е програма за повишаване на безопасността в училище. Тя е 

насочена към всички лица от училищната общност и е структурирана на три 

етапа. Платформата предлага 

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

https://saferschools.bg/  

-  
 

Изказвания: няма 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РДАА 
Представителят на РДАА – Бургас докладва осъществените дейности през 

отчетния период както следва: 

За тримесечието са проверени 403 бр. МПС; 

Извършени са 34 бр. комплексни проверки на предприятия, извършващи 

обществен превоз и проверени 4008 работни дни; 

Извършени са комплексни проверки на 22 бр. предприятия за извършване на 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС; 

Комплексни проверки на автогари – 5 бр.; 

Извършени комплексни проверки - 8 бр.; 

Съставени са 172 бр. АУАН; 

Издадени са 168 бр. НП; 

https://e-training.redcross.bg/
https://saferschools.bg/
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Приложени са 4 бр. заповеди за ПАМ; 

Издадени заповеди за ПАМ, за без финансова стабилност и без ръководител на 

транспортна дейност 12 бр.; 

През отчетния период са проведени 16 бр. съвместни проверки с Икономическа 

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

надзор и др.; 

Извършени проверки по жалби и сигнали – 12 бр., като по всички е взето 

отношение и е отговорено в срок; само по 3 жалби все още се работи. 

-  
 

Изказвания:  

Владимир Крумов препоръча на Кирил Костадинов да се ускорят и увеличат проверките по 

автогарите по-специално в малките общини дали автобусите влизат в автогарите или спират 

някъде встрани, където няма нито указателни табели, нито пътни знаци и така се създават 

предпоставки за ПТП с пешеходци. Тази практика трябва да се преустанови, за да се гарантира 

безопасността на пътниците и шофьорите да си плащат таксите на автогарите. 

Кирил Костадинов уточни, че е имало такива случаи в с. Лозенец – община Царево и в гр. Китен – 

община Приморско, където автобуси са спирали на централния път с оправданието на шофьорите, 

че са били принуждавани от пътниците да спират там. Вследствие на това са съставени доста 

актове. 

Владимир Крумов предложи още отсега да се пратят писма на превозвачите в тази връзка. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

11. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ПО ТОЧКА 3 

ДРУГИ 

Докладва: Зам. председател на ОКБДП 

Докладващият постави следната задача:  

Във връзка с предстоящия туристически летен сезон да бъдат предприети всички необходими 

мерки за осигуряване на пътната безопасност на територията на областта. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

12. Приема  за изпълнение. 

 
Изказвания:  

Мария Крумова от ДАБДП изказа благодарност на секретаря на ОДБДП във връзка с изготвения и 

своевременно изпратен Годишен областен доклад по БДП за 2020 г., както и на членовете на 

ОКБДП за работата по доклада. Тя определи доклада като един от добрите, макар и с някои 
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пропуски, като липса на конкретика в подадената от Общините информация по някои от точките, 

за което ДАБДП ще изпрати официално становище до Областния управител на област Бургас.  

 

ПО ТОЧКА 4 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

 

Решение  За сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

По т. 1  

Приема Дневния ред на 

заседанието. 

Приема Годишния областен доклад 

по БДП за 2020 г. 

 

 

За сведение 

 

За сведение 

  

По т. 2 

Приема отчетената информация от 

Областна администрация Бургас; 

Приема отчетената информация от 

общинските администрации; 

Приема отчетената информация от 

ОДМВР; 

Приема отчетената информация от 

ОПУ; 

Приема отчетената информация от  

РУО; 

Приема отчетената информация от  

ЦСМП; 

Приема отчетената информация от  

БЧК; 

Приема отчетената информация от  

РДАА. 

 

 

За сведение 

 

За сведение 

 

За сведение 

 

За сведение 

 

За сведение 

 

За сведение 

 

За сведение 

 

За сведение 

 

 

  

По т. 3  

Приема поставената задача. 

За изпълнение 

 

Общини, ОПУ, 

РДАА 

До 

откриването на 

летния 

туристически 

сезон 

 

КРАЙ: 11.55 ч.  
 

 

 

…………………………………………                                             

/Владимир Крумов/ 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

…………………………………… 

/Мариана Динева/ 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП               

 

    


