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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 
 ДАТА 17.06.2022 
  

 

Днес, 17.06.2022 г., се проведе редовно  присъствено заседание на ОКБДП Бургас. 

Присъстваха / взеха участие: 

 

1. Стойко Танков – Областен управител и председател на ОКБДП 

2. Мариана Динева – Гл. експерт в Областна администрация Бургас и секретар на ОКБДП 

3. Живко Димов – Директор на ОПУ Бургас 

4. Христо Гюров – Началник отдел „ИРД“ в ОПУ Бургас 

5. Байчо Желязов – Ст. инспектор в Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас 

6. Руси Димитров – Технически сътрудник в РДАА Бургас 

7. Д-р Димитър Желязков – Зам. директор на ЦСМП Бургас 

8. Радослав Иванов – Инспектор в РДПБЗН Бургас 

9. Христина Димитрова – Ст. експерт в РУО Бургас 

10. Виолета Радева – Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК Бургас 

11. Таня Шаматанова – РЦ 112 Бургас 

12. Тодор Йосифов – НС „Младежки глас“ 

13. Мехмедали Руфадов – Община Айтос 

14. Иван Гюлев – Община Бургас 

15. Петър Войнов – Община Камено 

16. Стефка Иванова – Зам. кмет на община Карнобат 

17. Мария Янкова – Община Малко Търново 

18. Георги Николов – Община Несебър 

19. Кунчо Гайдов – Община Поморие 

20. Димитър Германов – Кмет на община Приморско 

21. Николай Сотиров – Община Приморско 

22. Пламен Христозов – Община Руен 

23. Димитър Гавазов – Зам. кмет на община Сунгурларе 

24. Марин Киров – Зам. кмет на община Царево 

25. Ангелина Палова – Община Средец (дистанционно) 

26. Лъчезар Захариев – Концесионер на плаж „Перла“ 

 

От ДАБДП в заседанието се включиха Марта Петрова – Директор „Стратегии, анализ и оценка“ и 

Тодор Бързилов. 

 

НАЧАЛО: 13 ч.  

 

Председателят на ОКБДП Стойко Танков обяви наличието на кворум, откри заседанието и представи 

дневния ред със следните точки: 
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1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред 

 

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

 

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: Председател на ОКБДП 

Докладващият представи следния Дневен ред, по който да протече заседанието:  

1. Поставяне и обсъждане на належащи въпроси във връзка с осъществените дейности за осигуряване 

безопасността на движението по пътищата през изминалия период, считано от последното заседание 

на ОКБДП до настоящия момент;  

2. Разглеждане на въпроса за провеждането на съвместно областно учения за реакция при настъпило 

пътно-транспортно произшествие (с участници Областна администрация, ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП, 

БЧК, РДАА, общински администрации и доброволни формирования), предвидено в годишната 

областна план-програма за 2022 г. на ОКБДП в тематично направление 6 Спасителна верига за 

опазване живота. Определяне на времето и мястото за провеждане на учението; 

3. Обсъждане на възможни инициативи за отбелязване на Деня на безопасността по пътищата 29 юни 

на територията на общините в областта. 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Д-р Германов – кмет на община Приморско, пожела да бъде обсъден въпросът за поставената 

мантинела, която прегражда подхода и използването на пътна връзка към път ІІ-99 Бургас-Созопол-

Царево при км. 36+508 и км. 36-703 и ограничава бързия достъп на линейките до плаж "Перла" . 

Мариана Динева – секретар на ОКБДП, направи забележка, че темата е трябвало да бъде 

предварително зададена, за да бъде включена в дневния ред и участниците да са запознати, за да 

могат отговорните институции да вземат отношение на заседанието. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

ПО ТОЧКА 2 

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

Докладва: Секретар на ОКБДП 

Докладващите представиха следната информация:  

Областна  

администрация 

Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 
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заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Финализиране на ревизирания от ДАБДП Годишен областен доклад по БДП за 

2021 г. 

 

Организиране на участието в обучение на ДАБДП, проведено на 01.06.2022 г. 

за общините в ОКБДП с фокус върху градската среда по различните аспекти на 

безопасната мобилност, които следва да се вземат предвид в процеса на 

управление на пътната безопасност за развитие на щадяща пътна 

инфраструктура. Препратени презентации на участниците. 

 

Организиране и подготовка на настоящото заседание на ОКБДП: Събиране и 

обобщаване на докладите на отговорните институции и Общините за 

изпълнение на мерките от Областната план-програма за 2022 г. през отчетния 

период. Изпращане на обобщената информация до членовете на ОКБДП и до 

ДАБДП. 

 

Изпратено писмо до ДАБДП с изх. № 12-00-86/16.06.2022 г. относно 

предложение от ОКБДП Бургас за иницииране на одит по пътна безопасност на 

опасното кръстовище в района на к.к. Сънчев бряг (вх. № ДАБДП 1-65-

4/16.06.2022 г.) 

 

Предложение за включване в дневния ред по т. 3. Разни - обсъждане на 

възможностите за осъществяване на инициативи и мероприятия във връзка с 

Деня на пътната безопасност - 29 юни, с цел формиране на правилно 

отношение на водачите, пътниците и пешеходците към рисковите фактори. 

 
 

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 за хоризонталната 

маркировка и вертикална сигнализация са инструктирани през месец май по 

БДП срещу подпис в книгата за инструктаж. 
 

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

на пътната маркировка и знаковото стопанство. През последните три месеца са 

поставени пътни знаци – липсващи, 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 е освежена през месеците април и май, след цялостни 

обходи и огледи на състоянието на общински пътища съвместно между 

общинската администрация и РУ на МВР – гр. Айтос. 
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Надлъжната и напречна маркировка беше освежена през месец май по 

републиканските и общински пътища - ул. „Хаджи Димитър“ от светофарно 

кръстовище на изхода към Провадия, ул. „Димчо Карагьозов“, ул.„Паскал 

Янакиев“, ул. „Васил Левски“, ул. „Николай Лъсков“, ул.„Станционна“, ул. 

„Георги Тихолов“ и ул. „Цар Освободител“. 
 

 Възложител: Община Айтос                                

Изпълнител: „Мишел-Паскова“ ООД Бургас 

     

№ Наименование СМР мярка к-во 

І Пътна маркировка с перли   

1 Надлъжна маркировка 

шприцпластик 

кв. м. 424,44 

2 Напречна маркировка 

пластик 

кв. м. 281,13 

      

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 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. Мъглен – с. Черна Могила 

 - гр. Айтос – с. Караново – с. Пирне 

 - гр. Айтос – с. Пещерско 

 

5. Изпълнени са текущи ремонти и поддържане на елементите на техническата 

инфраструктура по уличната мрежа и общинските пътища. 

Ремонт на улици: 

- ул. „Филип Кутев“ – 402 кв.м. 

    - ул. „Лиляна Димитрова“ – 394 кв.м. 

    - ул. „Атанас Манчев“ – 546 кв.м. 

    - ул. „Иван Карагеоргиев“ и около Автогарата – 686 кв.м. 

    - ул. „Хисарска“ – 324 кв.м. 

    - ул. „Стоян Деведжиев“ – 394 кв.м. 

    - ул. „Димчо Карагьозов“ – 686 кв.м. 

    - ул. „Петър Станев“ – 105 кв.м. 

    - ул. „Шипка“ – 483 кв.м. 

    - ул. „Николай Лъсков“ – 114 кв.м. 

    - ул. „Алеко Константинов“ – 183 кв.м. 

    - ул. „Гоце Делчев“ – 81 кв.м. 

Инвестиционна програма на Община Айтос в размер на 210 906.66 лв.: Ремонт 

на улици. 
 

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

безопасността на движението на територията на общината  /подмяна на пътни 

знаци, неотговарящи на изискванията на БДС 1517/. 
 

2. Подновяване на хоризонталната маркировка на територията на общината 
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/подновяване на съществуващата маркировка с дълготрайна боя тип „Шприц 

пластик“/ - 1770 кв.м 
 

3. Обособяване на нови пешеходни пътеки на следните места: 

- улицата между бл.39 и бл.47 в к-с „Зорница“; 

- ул. „Константин Величков“, в района на ДГ „Х. К. Андерсен“ - филиал; 

- кръстовището на ул. „Цар Калоян“ с ул. „Цариградска“; 
 

4. Монтаж на светодиодни пътни знаци Д17 на следните пешеходни  пътеки: 

- бул. „Захари Стоянов“ в района на ул.„Тополица“-2 бр 

- ул. „Кавала“ в района на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – 1 бр.; 
 

5. Изграждане на напречна изкуствена неравност в Парк „Езеро“ в района на 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Колеж по туризъм; 
 

6. Обезопасяване на ОБУ „Св. Климент Охридски“, кв. Рудник – монтаж на 

предпазни парапети на ул. „Петко Р. Славейков“ в кръстовището с ул. „Св. св. 

Кирил и Методий“. 

 

Камено 

 

Подновяване на вертикална маркировка – пътни знаци гр. Камено, с. Кръстина, 

с. Винарско, с. Вратица, с. Русокастро, с. Тръстиково; 

Подновяване на хоризонтална маркировка ул. „Освобождение“, гр. Камено; 

с. Вратица – 30 м. полагане на трошенокаменна настилка и фризован материал; 

Текущ ремонт /асфалтокърпежи/ BGS 1051 – /Константиново – Тръстиково – 

Ливада – Русокастро/; 

Подмяна на вертикална маркировка с. Ливада; 

Чакълиране на улици – с. Русокастро – 250 м. и 300 м. насипване и валиране 

на фризован материал; 

с. Трояново – 700 м. насипване и валиране на фризован материал; 

с. Кръстина - 250 м. насипване и валиране на фризован материал; 

с. Свобода – 100 м. насипване и валиране на фризован материал; 

гр. Камено - полагане на  фризован материал на ул. „Царевец“ – 30 м.,  ул. 

„Константин Фотинов“ – 20 м., ул. „Христо Смирненски“ – 20 м, ул. „Добри 

Чинтулов“ – 10 м., ул. „Стара планина“ (обходен път) насипване и валиране на 

фризован материал 60 м.; 

Почистване на декоративна растителност по III – 5392/ Камено – Кръстина – 

Винарско /. 

 

Карнобат 

 

Проведено заседание на Общ.КБДП на 27.05.2022 г. 

1. Членовете на Общ.КБДП – Карнобат са запознати с правилата за нейната 

работа; 

2. Разгледано е заявление от гражданин за изграждане на легнал полицай; 

3. Проведена е дискусия за вземане на решения по различни въпроси, свързани 

с БДП, като са взети следните решения:    да се окастрят всички клони, които 

възпрепятстват видимостта на пътната маркировка по улиците; да се оборудва 

пътна спирка с необходимата пътна сигнализация; да се предприемат законови 

мерки за отстраняване на излязъл от употреба автомобил, намиращ се на ул. 

„Москва“ в гр. Карнобат. 

  

В резултат на взетото решение е установен излязъл от употреба автомобил, 

намиращ се на ул. „Москва“ в гр. Карнобат и са предприети съответните 

законови действия за отстраняването му – собственикът е предупреден чрез 

указателни стикери върху МПС-то за текущ едномесечен срок, в който може сам 

да премахне собствеността си от улицата, както и за последствията при 
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неизпълнение. 

 

Малко Търново 

 

Обход на общинска пътна и улична мрежа с цел възлагане на ремонтни 

дейности по тях; 

Подновяване на хоризонтална маркировка в общината;  

Изготвя се проект за интерактивна площадка за „Безопасност на движението по 

пътищата“ в ОДЗ в гр. Малко Търново; 

Провеждане на процедура по възлагане на „Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа на територията на гр. Малко Търново“. 

 

Несебър 

 

Полагане на нова и възстановяване на стара хоризонтална пътна маркировка; 
 

Монтиране на нова и текуща поддръжка на вертикална сигнализация и пътни 

принадлежности и съоръжения на територията на общината съгласно ГПОД за 

населените места и ПОД за общинските пътища; 
 

Текуща поддръжка на пътната настилка, банкети и видимост в кръстовищата; 
 

Монтаж на нови СПО - мантинели по общинска пътна инфраструктура; 

Ремонт на асфалтова пътна настилка; 
 

Съвместно с органите на МВР – Пътна полиция извършен анализ на ПТП и  

набелязани мерки за предотвратяването им; 
 

Текуща поддръжка и ремонти на светофарни уредби; 
 

Изработен и приет ГПОД на гр. Несебър - стара част съгласно Наредба № 1 на 

МРРБ за организиране на движението по пътищата. 

 

Поморие 

 

Подобряване на управлението на БДП: 

Актуализиране на ГПОД за гр. Поморие; 

Оптимизация на паркирането в ЦГЧ на гр. Поморие; 

Проект за кратковременно паркиране; 

Повишена безопасност на автомобилния парк; 

Въведени финансови, административни и други стимули за безплатно 

паркиране в Платена зона на ел. автомобили, тротинетки и скутери;  

Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и учащи в 

училища и детски градини (Допълнително приложение, изпратено на членовете 

на ОКБДП и ДАБДП за сведение); 

Координация и взаимодействие между Община и ОДМВР за съвместни проверки 

по подобряване на безопасността на пътната  инфраструктура: 

1. Оглед на вертикална сигнализация и  

хоризонтална маркировка за летния сезон; 

2. Оглед и предписания на обекти – автомивки, автосервизи и др. 

Доклад за подмяна на вертикалната сигнализация във връзка с промяна 

посочност на улици съгласно ГПОД на гр. Поморие; 

Внесена наредба за оптимизация на паркирането в ЦГЧ на гр. Поморие; 

Доклад относно предстоящия летен сезон; 

Възстановена вертикална сигнализация по пътища и улици: 

- улици гр. Ахелой 

- улици гр. Каблешково 

- улици гр. Поморие 
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Изсичане на храсти, косене на пътни банкети, просветляване на крайпътна 

растителност по завои и кръстовища за по добра видимост: Път I-9 „Варна–

Бургас“ в урбанизираната територия на гр. Поморие и гр. Ахелой; 

Текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа: 

1. Път BGS 1145 

2. Улици в с. Лъка 

3. Улици в гр. Поморие 

4. Улици с. Дъбник и с. Габерово. 

 

Приморско 

 

1. На 19 май 2022 г. за поредна година е проведена инициативата „Майстор 

велосипедист в двора на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Приморско съвместно 

със служители на РУ – Приморско. 

2. Освежаване на хоризонталната маркировка по уличната и пътната мрежа на 

територията на гр. Приморско и гр. Китен преди започване на летния сезон. 

3. Подмяна и поставяне на нови пътни знаци. 

4. Монтиране на изкуствени неравности по улици с интензивно движение в гр. 

Приморско и гр. Китен. 

5. Стартиране на обект „Рехабилитация на общински път /IV-90069/ Приморско 

– Писменово от км 0+500 до строителните граници на с. Писменово, община 

Приморско. 

6. Подмяна на асфалтова настилка и тротоарна настилка на част от ул. „Трети 

март“ в гр. Приморско и част от ул. „Странджа“ в гр. Китен с осигурени парко-

места при спазване на нормативните изисквания относно широчината на 

тротоара. 

7. Пътните банкети около входно–изходните артерии на гр. Приморско и гр. 

Китен са почистени от тревна и дървесна растителност. 

 

Руен 

 

1. Предприети са действия на територията на общината за поддръжка на 

маркировката, знаковото стопанство и за обезопасяване пред детските и учебни 

заведения. 
 

2. Предстои сключване на договори за изпълнение на: 

- текущ ремонт на общински пътища чрез асфалтиране на стойност 410 000 лв.; 

- текущ ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране на стойност 1 

200 000 лв.; 

- стабилизиране на банкети по общинските пътища на стойност 110 000 лв.; 

- текущ ремонт на улици в с. Ръжица и с. Ябълчево на стойност 61 336 лв. 

 

Созопол 

 

Изграждане на нов локален паркинг на ул. “Люлин“ с цел осигуряване на 

паркоместа извън пътното платно на уличната мрежа и осигуряване на 

безопасно движение на МПС. 
 

Въвеждане организацията на движението на основание ГПОД на гр. Созопол, 

ул. “Рила“ се разделя на два участъка първи от кръстовището с ул. “Стара 

планина“ до ул. “Вихрен“ еднопосочна с регламентиран ред на спиране и 

паркиране и втори участък от кръстовището с ул.“Вихрен“ до ул. “Люлин“ е 

двупосочна, за да може да се осигури пропускателната възможност на ул. 

“Люлин“. 

Така направената организация освобождава проходимостта на главната улична 

артерия на града ул. “Републиканска“ и се избягват задръствания и забавяне на 

трафика.    
 

Пускане в експлоатация на „Синя зона“ за най-натоварените улични участъци 
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на гр. Созопол и регулиране на спирането и паркирането в тези зони. 
 

Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи основен и локален ремонт, 

както и дейности по превантивното поддържане 

„Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри, други пешеходни участъци и 

паважни настилки на територията на гр. Созопол, старинна и нова част на 

града“. 

Извършване на авариен ремонт на отводняването на ул. “Републикаска“ в 

участъка от ул. “Одеса“ до кръстовището с ул. “Ропотамо“ и ул. “Виа понтика“, с 

отвеждане на водите по ул. “Велека“ до съществуващото заустване. 

 

Средец 

 

1. Частично освежени пешеходни пътеки в гр. Средец в района на спирки на 

междуселищен и градски транспорт. 
 

2. След проведено редовно присъствено заседание на Общ.КБДП е взето 

решение за организация на движението в района на общинския кооперативен 

пазар. Поставени са нужните знаци на три от улиците, които забраняват 

паркирането и престоя на ППС.  
 

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

и крайпътна растителност.  
 

4. Почистена крайпътна растителност в районите на детските градини. 
 

5. Организиране на празник по безопасност на движение по пътищата под 

наслов „На улицата е опасно“, съвместно ДГ „Снежанка“ и КАТ-Средец. 
 

6. Почистена крайпътна растителност в с. Голямо Буково, Факия и Момина 

църква. 

 

Сунгурларе 

 

Приет е бюджетът на Община Сунгурларе, съгласно който: 

1. Ремонт на улици няма да се извършва. Причината е липса на асфалт. 

2. Подновена е маркировката в гр. Сунгурларе и селата от общината. 

3. Поставянето на пътни знаци не е залегнало в бюджета на Общината 

поради липса на финансови възможности. 

4. Почистени са храсти и дървета, които пречат на движението по пътищата 

в гр. Сунгурларе и селата от общината. 

 

Царево 

 

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

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

Заседание на Общ. КБДП. Обсъждане на трафика през туристическия сезон. 

2. Актуализация на пътната маркировка, подмяна на амортизирани пътни знаци 

и др. 

3. Изготвяне на предложения и заповеди за организацията на движение през 

летния туристически сезон. 

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

пътни платна, изрязване на растителност, означаване на опасни участъци. 

5. Проверка състоянието на натоварени кръстовища, 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 на тротоари. 
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Изказвания на членове на ОКБДП:  

Петър Войнов представи отчета от Община Камено на заседанието, тъй като не го беше изпратил 

предварително в указания срок. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение. 

ОДМВР Докладваната съгласно образец 4.3 информация (справка за пътно-транспортен 

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

изпълнени по решения от предходни заседания на ОКБДП; предложени точки в 

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

 

Тематично направление 2: Социално-отговорното поведение: Учене през целия 

живот 

 

2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на 

предучилищното и училищно образование: 

През отчетния период са извършени 56 бр. проверки на водачи на автобуси, 

превозващи деца във връзка с организирани училищни екскурзии. 

 

2.4 Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици: 

На 14.04.2022 г. представители на Пътна полиция при ОДМВР-Бургас участваха 

във викторина по БДП съвместно с Център за подкрепа на личностното 

развитие-Бургас, СБА, БЧК и община Бургас. Във викторината взеха участие 

отбори от 13 училища. 

На 11.05.2021 г. в гр. Сунгурларе, СУ „Христо Ботев“, представители на Пътна 

полиция при ОДМВР-Бургас участва в Национална ученическа викторина по 

безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“-областен кръг. 

 

По тематично направление 2.6: 

Организиране и провеждане на превантивни кампании за водачите на ППС с 

акцент върху превишената/ несъобразена скорост, шофирането след употреба 

на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на предпазни 

средства, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в 

движението при преминаване на автомобил със специален режим на движение 

и др. 

През март 2022 г. е проведена среща в сградата на сектор ПП при ОДМВРБургас 

с представители на мотоклубове: Морски братя, Ню рейс, Морски кончета, Алфа 

райдърс и Дъ Монстърс. Обсъдени са мероприятия за спазване на скоростните 

режими от страна на членовете на мотоклубовете, последици след установена 

употреба на алкохол и/или наркотични вещества, използване на защитни 

каски. 

 

По тематично направление 2.13 Рутинно и системно прилагане на комплекс от 

мерки по БДП спрямо работещите в държавните институции за предпазването 

им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената от 

ДАБДП стандартизирана методология: 

 

През април 2022 г. са проведени срещи с водачи на общинска фирма 

„Бургасбус“ ЕООД, която извършва обществен превоз на пътници по 
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вътрешноградски и крайградски линии в община Бургас. Срещата е проведена с 

цел превенция на пътнотранспортния травматизъм при превоз на пътници, 

както и необходими действия при настъпило ПТП с пострадали пътници.   

 

По тематично направление 3: Контрол – ефективен и превантивен:  

 

3.2 Анализ на травматизма по места и часови интервали с цел засилване на 

контролната дейност в определени участъци: 

За месеците април и май 2022 г. са направени анализи на травматизма на 

територията на област Бургас по места и часови интервали. Информацията е 

предоставена с разпоредителни писма рег. № 251р-16804/ 11.05.2022 г. и рег. 

№ 251р-20521 /08.06.2022 г. на РУ при ОДМВР – Бургас за засилване на 

контролната дейност. Като отенциално рискови участъци от пътната мрежа на  

обслужваната територия предвид направените анализи и интензивност на 

автомобилното движение са определени териториите на населените места на 

обслужваните територии.  

Контролната дейност на територията на населените места да продължи да бъде 

с насоченост към установяване на нарушения, извършени от пешеходци, както 

и от водачи на МПС, като бъдат съобразени със следните показатели: 

     -   неспиране на пътен знак Б2 "Спри! Пропусни движещите се с 

предимство!"; 

     -   неизползване на обезопасителни системи; 

     -   неправилно изпреварване; отнемане предимство на пешеходец от водачи 

на МПС; 

- преминаване на червен светофар /където има/; 

По отношение на АМ Тракия, път III-208, път I-9, път I-6, път II-99 

продължава на горепосочените пътни участъци да се съществява приоритетно 

контрол на скоростните режими.   

Проведени са 12 бр. специализирани полицейски операции за осигуряване 

безопасност на движението. През отчетния период  са съставени 115 бр. АУАН 

на водачи на МПС за които е установена онцентрацията на алкохол в кръвта 

над 0,5 на хиляда чрез измерването му в издишвания въздух, 75 бр. АУАН за 

употреба на наркотични вещества, съставени са 11451 бр. електронни фишове 

за нарушения на скоростните режими. 

 

3.3 Подобряване информираността на широката общественост за резултатите от  

контролната и аналитичната дейност: ежеседмично се публикуват резултати от 

проведени тематични операции в местни интернет медии.  

 

Провеждане на специализирани операции след направен анализ на пътно-

транспортната обстановка : 

Проведена е операция през април 2022 г. на територията на община Бургас с 

насоченост към водачите на МПС, осъществяващи обществен превоз на товари 

и пътници. Съставени са 23 бр. АУАН, от тях 13 бр. за надвишаване нормите за 

натоварване на ос. 

Проведена е операция през април 2022 г. с размяна екипи на територията на 

РУ-Карнобат, РУ-Сунгурларе, РУ-Созопол, РУ-Приморско и РУ-Царево. Съставени 

са 90 бр. АУАН на водачи на МПС и 16 бр. глоби по фиш за нарушения на ЗДвП. 

През май 2022 г. е проведена операция за засилен контрол над водачи на 

двуколесни ППС на територията на община Бургас. Констатирани са 33 бр. 

нарушения на ЗДвП, от тях водачи на мотоциклети – 5 бр. и водачи на 

велосипеди – 28 бр. 
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По тематично направление 4: Щадяща пътна инфраструктура - Координация и 

взаимодействие между стопаните на пътища (Общини и ОПУ) с ОДМВР, с цел 

съвместни действия по подобряване безопасността на пътната инфраструктура. 

 

4.17 Извършване на огледи на състоянието  на пътната инфраструктура,  

съвместно преди настъпване на летния сезон, началото на учебната година, 

преди началото и след края на зимния сезон: 

През април 2022 г. е изготвен график и са извършени съвместни проверки с 

представители на съответните РПС при ОПУ - Бургас и полицейски служители 

при ОДМВР – Бургас за наличие на неизправности по републиканската пътна 

мрежа /пътна маркировка, липсващи пътни знаци и увредена предпазна 

еластична ограда, нарушена цялост на пътното покритие. Изготвени са 

съвместни протоколи за констатациите.  

4.21 Обозначаване, обезопасяване и проследимост на места с концентрация на 

ПТП по републиканските пътища: 

През март 2022 г. са установени 3 бр. УКПТП /за 2021 г./, както следва: път II-

99 с начало км 36+200 и край км 36+700, път III-7306 с начало км 7+300 и 

край 7+600, територия на гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов“ кръгово кръстовище 

с ул. „Никола Петков“. Изготвена е обобщена информация и е предоставена на 

ОПУ-Бургас и Община Бургас, съгласно чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 2003 г. 

за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на 

пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на 

пътищата 

  

Допълнително приложение „Пътнотранспортен травматизъм“ (предварително 

изпратено на членовете на ОКБДП и на ДАБДП за запознаване) 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

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:  

 

Проектиране 

 

Изработване на разширен идеен 

проект с извършване на пълни 

инженерно – геоложки проучвания и 

ПУП – парцеларен план на АМ  „Черно 

море“; 

 

Път І-9 „Обзор – Сл. бряг „от км 

170+200 до км 203+396 

 

Напредък на изпълнението 

 

Изработва се проект.  

 

 

 

 

 

Съгласуван е I-ви междинен етап от 

проекта за  основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя с  изграждане 
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Път II-99 „Бургас –Созопол - Царево” 

от км 0+000 до км 58+000; 

 

 

Път ІІ-99 „Царево – Малко Търново” 

от км 58+000 до км 117+000; 

 

 

III 907"(Маринка - Звездец) – Визица 

- (Царево – Малко Търново)" от км 

0+000 до км 24+781; 

 

Път ІІІ-9009  „/І-9/ – Ново 

Паничарево- Ясна поляна” от км 

0+000 до км 11+900; 

 

Път ІІІ-992"(Бургас-Созопол)-Росен-

Веселие-Ясна поляна-Приморско" от 

км 0+000 до км 21+676; 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на АМ 

"Тракия" в участъка от км 342+000 до 

км 348+000; 

 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „о.п. Слънчев 

бряг – Бургас“ в участъка от км 

225+852 до км 226+322; 

 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „Бургас – 

Маринка – Звездец – о.п. Малко 

Търново – Граница Турция“ в 

участъка от км 323+026 до км 

323+100; 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на път 

II-73 „о.п. Шумен – Радко Димитриево 

– Смядово – Веселиново – Лозарево – 

(Карнобат – Бургас)“  в участъка от 

км 75+700 до км 76+200; 

 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

на трета лента в определени участъци.  

 

Съгласуван е ІI-ри междинен етап от 

проекта за извършване на основен 

ремонт (рехабилитация) на пътя.  

 

Съгласуван е IІ-ри междинен етап от 

проекта  за извършване на основен 

ремонт (рехабилитация) на пътя  

 

Съгласуван е II-ри междинен етап от 

проекта  за извършване на основен 

ремонт (рехабилитация) на пътя  

 

Съгласуван е II-ри междинен етап от 

проекта  за извършване на основен 

ремонт (рехабилитация) на пътя. 

 

Съгласуван е II-ри междинен етап от 

проекта  за извършване на основен 

ремонт (рехабилитация) на пътя. 

 

Съгласуван е II-ри междинен етап от 

проекта  за „Трайно укрепване на 

проявени деформации на пътното 

платно на АМ "Тракия" в участъка от км 

342+000 до км 348+000”. 

 

Разгледан е I-ви етап от проекта за 

„Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „о.п. Слънчев 

бряг – Бургас“ в участъка от км 

225+852 до км 226+322”. 

 

Разгледан е I-ви етап от проекта за 

„Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „Бургас – 

Маринка – Звездец – о.п. Малко 

Търново – Граница Турция“ в участъка 

от км 323+026 до км 323+100”. 

 

Съгласуван е I-ви етап от проекта за 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на път 

II-73 „о.п. Шумен – Радко Димитриево –  

Смядово – Веселиново – Лозарево – 

(Карнобат – Бургас)“  в участъка от км 

75+700 до км 76+200. 

 

Разгледан е I-ви етап от проекта за 

Трайно укрепване на проявени 
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републикански път III-9901 „Царево – 

Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

Резово“ вучастъка от км 9+975 до км 

10+285 /морска абразия/. 

 

Строителство 

 

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 82+749 до км 

92+465; 

 

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

25+100 до км 46+600; 

 

 

 

Път ІІІ-5391"Трояново-Аспарухово-

Крушево-Детелина-(Драганци-

Карнобат) от км 6+600 до км 21+052; 

 

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; 

 

 

 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на АМ 

"Тракия" в участъка от км 342+000 до 

км 348+000 (съгласуван Технически 

проект); 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „о.п. Слънчев 

бряг – Бургас“ в участъка от км 

225+852 до км 226+322 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „Бургас – 

Маринка – Звездец – о.п. Малко 

Търново – Граница Турция“ в 

участъка от км 323+026 до км 

деформации на пътното платно на 

републикански път III-9901 „Царево – 

Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

Резово“ вучастъка от км 9+975 до км 

10+285. 

 

 

Изпълнени СМР – 60 %. 

 

 

 

Към момента не е осигурен финансов 

ресурс за извършване на превантивен 

ремонт на пътя.  

 

Изпълнява се превантивен ремонт на 

пътя. Изпълнена е пътната част. Не е 

положена хоризонтална маркировка, не 

са монтирани пътни знаци и ОСП. 

 

Съгласуван е технологичен проект за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя и е възложен за изпълнение. 

 

Изпълнява се превантивен ремонт на 

пътя. Изпълнена е пътната част. Не е 

положена хоризонтална маркировка, не 

са монтирани пътни знаци и ОСП. 

 

Съгласуван е технологичен проект за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя. При осигурен финансов ресурс 

ще се  извърши  превантивен ремонт на 

пътя. 

 

Финализиране на процедурата  за 

определяне на изпълнител за 

строителен надзор. 

 

 

 

Провежда се процедура по съгласуване 

на проекта. 

 

 

 

 

Провежда се процедура по съгласуване 

на проекта. 
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323+100; 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на път 

II-73 „о.п. Шумен – Радко Димитриево 

– Смядово – Веселиново – Лозарево – 

(Карнобат – Бургас)“  в участъка от 

км 75+700 до км 76+200; 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

републикански път III-9901 „Царево – 

Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

Резово“ вучастъка от км 9+975 до км 

10+285 /морска абразия/; 

 

Път ІІІ-906 „Оризаре – Каблешково” 

от км 14+100 до км 65+700; 

 

 

 

 

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 

 

 

III 907"(Маринка - Звездец) – Визица 

- (Царево - Малко Търново)" от км 

0+000 до км 24+781 

 

 

 

Път ІІІ-992"(Бургас-Созопол)-Росен-

Веселие-Ясна Поляна-Приморско" от 

км 0+000 до км 21+676 

 

 

 

Път ІІІ-9009  „/І-9/ – Ново 

 

 

Провежда се процедура по съгласуване 

на проекта. 

 

 

 

 

 

Провежда се процедура по съгласуване 

на проекта. 

 

 

 

 

 

Включен в План-програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя и се провежда 

процедурата  за определяне на 

изпълнител за строителство. 

 

Включен в План-програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя и се провежда 

процедурата  за определяне на 

изпълнител за строителство.. 

 

Включен в План-програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя и се провежда 

процедурата  за определяне на 

изпълнител за строителство.. 

 

Включен в План програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя и се провежда 

процедурата  за определяне на 

изпълнител за строителство. 

 

Включен в План програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя и се провежда 

процедурата  за определяне на 

изпълнител за строителство. 

 

Включен в План програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя и се провежда 

процедурата  за определяне на 

изпълнител за строителство. 

 

Включен в План програмата на АПИ за 



15 

 

Паничарево- Ясна поляна” от км 

0+000 до км 11+900 

 

 

 

Допълнителни мерки за летния 

сезон 

 

АМ „Тракия” в участъка от км 

324+187 до км 359+475 /ЛОТ 5/ 

 

 

 

Път І-6 Гр.ОПУ Ямбол-Карнобат-

Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

Път I-9 Варна – Обзор – Слънчев бряг 

– Бургас – Малко Търново 

 

 

 

 

 

 

 

Път ІІ- 99 Бургас - Царево 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено строителство 

 

Път ІІI-208 Провадия - Дъскотна - 

Айтос от 49+184 до км 65+933 (ЛОТ 

29) 

 

Път ІІI-208 Провадия - Дъскотна - 

Айтос от км 65+933 до км 82+749 

(ЛОТ 30) 

 

Селскостопански надлез над път II 73 

„Гр.ОПУ Шумен – Лозарево -

/Карнобат –Бургас/ при км 89+205 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя и се провежда 

процедурата  за определяне на 

изпълнител за строителство. 

 

 

 

 

Изкърпване на 26 000 кв. м., което 

включва фрезоване на 10 см и 

полагане на 6 см биндер и 4 см плътен 

асфалтобетон 

 

Изкърпване на дупки и деформации по 

настилката, извършване на 

отводнителни (подравняване и 

попълване на банкети, почистване на 

водостоци и оформяне на окопи) и 

ландшафни дейности (косене на тревни 

площи, изсичане на храсти и млада 

гора, отсичане на единични дървета) 

 

Изкърпване на дупки и деформации по 

настилката, извършване на 

отводнителни (подравняване и 

попълване на банкети, почистване на 

водостоци и оформяне на окопи) и 

ландшафни дейности (косене на тревни 

площи, изсичане на храсти и млада 

гора, отсичане на единични дървета) 

 

Изкърпване на дупки и деформации по 

настилката, извършване на 

отводнителни (подравняване и 

попълване на банкети, почистване на 

водостоци и оформяне на окопи) и 

ландшафни дейности (косене на тревни 

площи, изсичане на храсти и млада 

гора, отсичане на единични дървета) 

 

 

 

Обектът е изпълнен и има издадено 

разрешение за ползване. 

 

 

Обектът е изпълнен и има издадено 

разрешение за ползване. 

 

 

Обектът е изпълнен. Предстои 

подписване на Акт обр. 15 и издаване 

на разрешение за ползване. 
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Ограничителни системи за 

пътищата (ОСП) 

 

АМ „Тракия” в участъка от км 

308+107 до км 359+475 

 

 

Път I-6 Ветрен – Бургас в участъка от 

км 488+335 до км 496+160   

 

 

Път І-9 Сарафово – Бургас в участъка 

от км 230+972 до км 238+960 

 

 

Обезопасяване на участъци с 

концентрация на ПТП 

 

Път I-6 Ветрен – Бургас в участъка от 

км 489+800 до км 490+100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Път ІІ- 99 Бургас – Царево в участъка 

от км 36+200 до км 36+700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Път III-7306 в участъка от км 7+300 

до км 7+600, включващ кръстовището 

с път III-705 при км 7+532 

 

 

 

 

Подмяна на деформирани 

ограничителни системи за пътищата в 

резултат на ПТП  

 

Подменени са ограничителните системи 

за пътищата с нови, отговарящи на 

техническите правила 

 

Подменени са ограничителните системи 

за пътищата с нови, отговарящи на 

техническите правила 

 

 

 

 

Участъкът е в границите на 

урбанизираната територия на гр. 

Бургас. През 2021 г. след извършен 

оглед от междуведомствена комисия, са 

изпълнени предложените мерки за 

обезопасяване на участъка, които 

продължават да са в сила и към 

настоящия момент. Мерките 

представляват монтиране на 

допълнителни пътни знаци за 

сигнализиране на участъка и 

повишаване вниманието на водачите, 

преминаващи през него, съгласно 

съгласувания проект за "Организация 

на движението". Всички действия за 

обезопасяване на участъка са 

изпълнени от Община Бургас. 

 

Извършен е оглед от междуведомствена 

комисия и са набелязани мерки за 

обезопасяване на участъка, включващи 

монтиране на допълнителни пътни 

знаци за сигнализирането му и 

повишаване вниманието на водачите на 

МПС преминаващи през него.                                   

Монтирана е ограничителна система за 

пътищата в участъка с дължина около 

200 м. в ляво с цел предотвратяване на 

нерегламентиран и опасен достъп от 

републиканския път до плаж „Перла“. 

 

Участъкът е в границите на 

урбанизираната територия на гр. 

Сунгурларе. Извършен е оглед от 
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Съгласно Договор № РД-38-

8/30.03.2020 г. за Поддържане 

(превантивно, текущо, зимно и 

ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на  

републиканските  пътища на 

територията на  ОПУ-Бургас 

 

Съгласно Договор № РД-38-

3/13.12.2018 г. за Поддържане 

(превантивно, текущо поддържане и 

ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на АМ Тракия 

на територията на ОПУ-Бургас 

 

 

междуведомствена комисия и 

набелязани мерки за обезопасяване на 

кръстовището, както следва: 

- Краткосрочни мерки: Монтиране 

на допълнителни пътни знаци в 

кръстовището, с цел повишаване 

вниманието на водачите, като се 

намали скоростта и по-ясно се 

регламентира направлението с 

предимство. 

- Дългосрочни мерки: Има 

изготвен проект от община Сунгурларе 

за преоформяне на кръстовището в 

кръгово, което предстои да бъде 

процедирано и след това изпълнено. 

 

Фирмата изпълнител по договора 

Консорциум „ТРП Бургас 2019“ е 

предоставила списък на лицата, които 

ще отговарят при възникване на 

аврийни ситуации. 

 

 

 

Фирмата изпълнител по договора 

„Автомагистрали” ЕАД е предоставила 

списък на лицата, които ще отговарят 

при възникване на аврийни ситуации. 

 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

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:  

 

2.1 Обучение на деца и ученици по 

БДП в системата на образованието 

  

 

 

 

 

 

Обучението на децата и учениците по 

БДП се извършва въз основа на  

Концепцията за обучение по 

безопасност на движението по 

пътищата, приета с Решение на МС на 6 

януари 2021 г., предлагаща цялостна 

система за обучение и подготовка за 

безопасност на участниците в 
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2.2 Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по БДП за 

деца и ученици в системата на 

образованието  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движението, както и 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. 

 

Провеждане на открити уроци, 

ситуации, посещение на театрални, 

подвижни игри, състезания с 

велосипеди и тротинетки, велопоход 

във връзка с припомняне правилата по 

БДП, обучение по БДП: „Оказване на 

първа долекарска помощ при 

пострадали“, викторини, конкурси, 

рисунка на асвалт, изложби, дефиле на 

знаци и автомобили от картон, 

проведени анкети с родители, спортен 

празници, демонстрация на възникнало 

ПТП, прожектиране на филм за БДП, 

изработване на презентации, постери, 

табла и информационни кътове, срещи 

със служители на КАТ към РУ на МВР;  

- Участие в областния кръг на 

Националната викторина по БДП „Да 

запазим децата на пътя“ – 29.04.2022 г. 

– гр. Поморие. Участвали училища: СУ 

„Иван Вазов“ - гр. Поморие, СУ „Христо 

Ботев“ – гр. Сунгурларе, ОУ „Георги С. 

Раковски“ – с. Оризаре, ОУ „Св. Княз 

Борис I“ – гр. Бургас, ОУ „Антон 

Страшимиров“ – с. Дебелт; 

- Участие в националния кръг на 

Националната викторина по БДП „Да 

запазим децата на пътя“ – 11 май 2022 

г. с домакин СУ „Христо Ботев“, гр. 

Сунгурларе и участници възпитаници на 

ОУ „Св. Св Кирил и Методий”- гр. 

Ботевград; ОУ „Св. Княз Борис I” - гр. 

Бургас; 6 СУ „Отец Паисий“- гр. 

Монтана; СУ „Христо Ботев” гр. 

Септември; СУ „Христо Ботев“, гр. 

Сунгурларе; 

- Участие в областния кръг на 

Националното състезание по БДП – 

14.05 2022 г. в гр. Сунгурларе. В първа 

възрастова група участниците са 

възпитаници на ОУ “Любен Каравелов” - 

гр. Бургас; СУ “Никола Й. Вацаров” - гр. 

Царево; ОУ “Г. С. Раковски” - с. 

Оризаре и СУ „Христо Ботев“- гр. 
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2.3 Ограничаване на рисковете от 

ПТП при осъществяване на 

организиран превоз на деца, свързан 

с учебна и/или извънучебна дейност 

в системата на предучилищното и 

училищно образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Мерки на училищните комисии в 

развитието на средата за обучение по 

БДП и прилежащата пътна 

Сунгурларе. Във втора възрастова група 

участници са ученици от 

Професионална гимназия по 

Механоелектротехника и електроника - 

гр. Бургас и СУ „Христо Ботев“ - гр. 

Сунгурларе; 

29 юни – „Ден на безопасността на 

движението по пътищата” - планирани 

инициативи: беседи и открити уроци с 

представители на КАТ, изложби, 

презентации, ситуации, раздаване на 

флаери на преминаващи шофьори, 

състезание с велосипеди, демонстрация 

на правила за използване на 

тротинетки и велосипеди, поход в 

Странджа за прилагане на знания във 

връзка с движение на големи групи в и 

извън населени места, изработване на 

информационни табла, пускане на 

балони с послания за внимателно 

шофиране  и разумни пешеходци, 

изработване на флаери, презентации, 

за малките ученици - във фейсбук 

групите по класове призиви за 

безопасно поведение по пътищата и 

информиране по забавен начин чрез 

презентиране - с песни, анимация и 

стихове. 

 

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. 

 

Училищната комисия по БДП представя 

на класните ръководители съветите за 

безопасност на движението по 
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инфраструктура и организация на 

движението в непосредствена 

близост до училището 

пътищата през летния сезон, чрез които 

педагогическите специалисти да 

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”. Проведени са 

инструктажи със служители и ученици. 

Мерките и дейностите за превенция на 

пътнотранспортния травматизъм 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, провеждане на 

родителските срещи, информиране на 

родителите чрез електронния дневник 

или електронната страница на 

образователната институция и др.  

Запознаване на учениците и децата с 

мерките и дейностите за превенция на 

пътнотранспортния травматизъм 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: няма 

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:  

 

Дейности във връзка с пътно-транспортния травматизъм: 

 

- Брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали – към 30.05.2022 г. 
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общо – 127 ПТП; починали - 6; общо пострадали – 121. 
 

- Брой на транспортираните до лечебни заведения пострадали и диагнози -103, 

основно с разкъсно–контузни рани, политравматизъм, травми на крайниците, 

мозъчно сътресение, травми на глава и шия.  
 

- 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. По времето на пандемията от COVID-19 през изтеклата година и активния 

летен сезон е имало затруднения с времето за реакция, но са успяли да влязат 

във времевите рамки по отношение на реакцията при възникване на ПТП. 

 
 

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 обучение на подрастващите за оказване 

на първа долекарска помощ: 

1. Финализиране на проект VIA –глобална образователна програма за 

безопасност на движението по пътищата, координирана от Международната 

федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Чрез VIA децата се 

научават как да идентифицират и инициират действия за подобряване на 

безопасността и качеството на живот за себе си и местната общност. Пилотно за 

България в градовете Бургас и Варна. В Бургас са включени 2 училища – ОУ „Л. 

Каравелов“ и ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ с 4 паралелки IV клас или общо 91 

ученици. Проведени са 26 бр. лекции в училищна среда. Проведени са 

заключителни открити уроци и е изготвен видеоклип за проекта. 

Уебсайт: www.viaroadsafety.com  

2. Реализира се програма Хелфи (обучение за превенция на злополуки и 

първа помощ) сред ученици от начален курс от ОУ „Кл. Охридски“ и ОУ „Братя 

Миладинови“ в Бургас. 

3. Участие на екипи доброволци и специалист 

от БЧК в общински, областен и национален кръг на Националната викторина по 

безопасност на движението "Да запазим децата на пътя" в партньорство с 

Националния дворец на децата, Пътна полиция, РУО на МОН и др. 

4. Участие на представител от БЧК в областния кръг на Националното 

http://www.viaroadsafety.com/
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състезание по Безопасност на движението по пътищата в гр. Сунгурларе 

на14.05.2022 г. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

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:  
 

Контролни проверки на пътя на превозните средства, извършващи обществен и 

собствен превоз на пътници и товари – 1580 бр.; 

 

Проверки в предприятия, извършващи международни превози и превози в 

страната - 263 бр.; 
 

Проверки в учебни центрове за обучение на кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС – 27 бр.; 
 

Проверки на контролно -техническите пунктове за извършване на периодични 

прегледи на пътни превозни средства –  56 бр.; 
 

Проверки на психологическите лаборатории – 3 бр.; 
 

Проверки на автогари – 10 бр. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

9. Приема отчетената информация за сведение. 
 

ПО ТОЧКА 3 

ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Докладва: Секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

ОКБДП е предложила на ДАБДП да инициира одит по пътна безопасност на участъка в района на 

северната част на к.к. Слънчев бряг, който беше обсъждан на предходното заседание (опасното 

кръстовище, обраозувано от републикански път I-9 „Варна – Бургас” с общински път за с. Кошарица и 

гр. Свети Влас при км 203+396). 

 

Служебният паркинг на Областна администрация Бургас в по-голямата си част е незает от чужди 

автомобили благодарение на съдействието, оказано от служителите на сектор „Пътна полиция“ на 

ОДМВР Бургас.  
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Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ  

 По т. 1 от дневния ред изказване направи кметът на община Приморско д-р Германов, 

който повдигна въпроса за затрудненията в пътното движение, създадени от поставените мантинели в 

подходите към резиденция „Перла“, плаж Перла, Северен плаж – Приморско и археологически обект 

от национално значение Тракийско светилище „Бегликташ“ при км 36+508 и км 36+703 на път ІІ-99 

„Бургас-Созопол-Приморско“. Община Приморско е изпратила възражение против предприетите мерки 

до АПИ и до други институции, които имат отношение по въпроса. На първо място затворените 

подходи са включени в Годишния план за защита от пожари на горските площи на територията на 

община Приморско. Освен това през летните месеци трафикът е изключително тежък и използването 

на затворените подходи безспорно облекчава потока от автомобили, преминаващи през гр. 

Приморско. Дори има инициирана подписка от представители на бизнеса и от таксиметровите 

шофьори срещу действията на АПИ. Стига се до възпрепятстване на бързия достъп на 

специализираните автомобили – линейки и пожарни – при евентуално възникване на инциденти или 

пожари. 

Д-р Германов изтъкна, че основание за монтажа на мантинелите е завишеният брой на ПТП в този 

участък, но спомена за ПТП и до бензиностанцията на Лукойл на централния път, където няма 

поставени мантинели. Следователно според него се подхожда избирателно, което ще доведе до това 

ефектът да е в дефекта. Д-р Германов каза, че е необходимо да се преразгледа решението на този 

казус, като например се поставят там по-често полицейски патрули, тъй като не може да се затварят 

създадените възможности заради недобросъвестни шофьори. Неспазването на правилата за движение 

не е основание за затваряне на пътища или за ограничаването на достъпа до тях. Също така 

обозначаване на пътя с подходяща маркировка, поставянето на съответните пътни знаци и 

ограничаването на скоростта биха били добра алтернатива за регулиране на движението на ППС в 

този участък и ще допринесат за недопускане на пътни инциденти. 

 

Концесионерът на плаж „Перла“ Лъчезар Захариев се намеси като заяви, че от 16 юни плажът 

официално няма медицинско обслужване по тази причина. Медицински център Царево, с който имат 

договор, са ги уведомили, че прекратяват дейността си с тях. Захариев попита кой ще поеме 

отговорността, ако нещо се случи. 

 

Мариана Динева отбеляза, че присъстващите не са били уведомени предварително за поставянето 

на този въпрос и поради това нямат готовност за обсъждането му на заседанието. Тя подчерта, че е 

необходимо членовете на ОКБДП, които смятат да предложат въпроси за разглеждане, да информират 

своевременно Секретариата, за да може отговорните институции да са подготвени да потърсят най-

доброто решение по време на заседанията. 

 

Директорът на ОПУ Бургас инж. Живко Димов обясни, че съществуващата пътна връзка не е за 

плаж „Перла“, а е предвидена за съвсем други цели, различни от трафика, който я използва в 

момента. Левите завои се правят незаконно.  

 

Д-р Германов възрази, че така цялото движение влиза в Приморско. Когато един трафик се засилва, 

той се регулира с пътни знаци и маркировка – една двойна непресечена линия и въпросът приключва, 

това е нарушение за взимане на книжки. 
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Виолета Радева – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК, посочи аналогичен 

случай в община Средец с отбивка ляв завой и зададе въпрос как е разрешен въпросът там. 

 

Живко Димов обясни, че там кръстовището е малко по-събрано; тук има две ленти – едната надясно, 

другата наляво, не се знае кое къде влиза напред в насрещното.  

 

Лъчезар Захариев каза, че има и други варианти, има си кръгово и може да се реши като се 

направи правилната маркировка.  

 

Живко Димов отговори, че те като собственик на пътя не могат да вземат това като решение. Според 

него Общината ако иска да използва тази връзка, трябва да си намери проектант, да я вкара в норми 

и наредби и тя да се съгласува по реда, както се съгласуват всички кръстовища, защото това ще е 

кръстовище, няма да е връзка. Мантинелата е сложена в държавния имот, не е в общинския. 

 

Байчо Желязов от „Пътна полиция“ се изказа както следва: Мантинелата е сложена с цел 

предотвратяване на ПТП. Участъкът, за който става въпрос, е с концентрация на ПТП. Един човешки 

живот е много по-важно от едно преминаване по-напряко. Затова е там мантинелата. Не може на 

всеки пътен знак да се поставя полицай. Ако можеше по този начин да се реши проблемът и с 

маркировка да се регулира движението, нямаше комисията да стигне до това решение за поставяне на 

мантинелата. Тъкмо при обследването от комисията се е оказало, че шофьорите на колите, които са 

довели нейните членове на място, са в основно нарушение в този участък. А що се отнася до броя 

ПТП, там са се случили 9 бр. за 600 м., докато на Лукойл са само 2. Така че разликата е значителна. 

 

Д-р Германов: Концентрацията на ПТП изисква да се вземе най-доброто и правилно решение. Ако 

възникне пожар например в района на Бегликташ и се налага колегите от Созопол да дойдат, те 

трябва да минат през целия този трафик. Ако на човек му се случи здравословен проблем, линейката 

за да влезе и да се върне ще изгуби минимум 20 минути, които могат да се окажат решаващи заради 

забавянето.  Нека недобросъвестните водачи на МПС бъдат наказвани съгласно законодателството, 

като им се отнемат книжките и те няма вече да реагират така. 

 

Байчо Желязов: Законът не позволява по всякакъв повод да се отнемат книжките на шофьорите. 

Христо Гюров: Какъв е проблемът на Узунджака, където има кръстовище с ляв завой, оттам да се 

ваправи връзка с този път? 

 

Живко Димов: Тя е съществуваща инфраструктура, но не е предвидена за този трафик, който в 

момента преминава там. 

Марта Петрова: Когато има някакъв проблем, очевидно така наболял, е добре да има малко повече 

точни данни, за да могат съответните институции да вземат отношение и да набележат конкретни 

мерки. Предложено бе да се проведе друго заседание с участници от засегнатите институции, като 

Общината се ангажира да изпрати предварителна информация по случая до ДАБДП с оглед 

дистанционното включване на техния представител в срещата, на която да се вземе реално решение. 

 

Стойко Танков: Това е разумно предложение. Приема се решение да бъде проведено друго 

заседание на засегнатите институции следващата судмица за изясняване на казуса. 
 

 По т. 1.2 се изказа Георги Николов от Община Несебър: Става въпрос за републикански 

път І-9 кръстовището на Кошарица, което АПИ трябваше да обследва и да излезе със становище какво 

ще се прави там. Това е държавен път, Общината има чисто поддържащи функции. Само още един 

въпрос за тази отсечка от 8 км. – влизането наляво към аквапарка и бившето централно влизане към 

Слънчев бряг, там няма ляв завой, просто две колони вървят в двете посоки и всеки, който прави ляв 

завой, за да влезе в Слънчев бряг, рискува непрекъснато. Освен това от западната страна има една 
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единствена пасарелка, направена от Форт Нокс преди много години. Ако не се вземат мерки да се 

инициира или изграждане на пасарелки или да се изгради в продължение на километър лента за ляв 

завой на всяко кръстовище, отсечка със съответната дължина съобразно нормативите на пътното 

строителство, иначе хората в момента карат „на магия“. Апелира се към ОПУ, ако е необходимо и по 

тяхна преценка заедно със специалисти от Общината, да предприеме мерки в тази връзка. Всички 

останали въпроси Общината си ги решава със свои сили без проблеми, в момента се прави пътната 

връзка на І-9 с общинския път 1120 Влас и Кошарица, разширена е, сега ще бъде освежена, но като 

цяло на главния път трябва да бъде намерен начин да се осигури левият завой поне на две места 

безпроблемно. 

 

 По т. 1.3 Марта Петрова запозна участниците в заседанието с констатациите от изготвения 

от ДАБДП годишен доклад 2020-2021 г. за състоянието на БДП в област Бургас. По отношение на 

травматизма сравнението нарочно бе направено не спрямо 2020, а спрямо 2019 г., за да се използва 

предпандемичното обстановка като база за съпоставяне; обобщиха се данните за ПТП, загинали и 

тежко ранени в област Бургас и бяха маркирани участъците с увеличен брой ПТП, установени по РПМ 

от ДАБДП чрез експертна оценка като отсечки с повишен риск от възникване на ПТП. Коментирано 

беше накратко състоянието на основните елементи от пътнотранспортната система на базата на 

попълнените от Общините въпросници. Обърнато беше внимание на това, колко е важно данните да 

бъдат реалистични и обективни, за да се добие действителна представа за проблемите. Членовете на 

ОКБДП бяха уведомени, че в рамките на броени дни до Председателя ще бъде изпратено официално 

писмо относно тези констатации с цел предприемане на последващи действия на общинско и областно 

ниво. За набелязаните конкретни превантивни и коригиращи мерки ДАБДП следва да бъдат 

уведомени. 

 
 По т. 2 във връзка с провеждането на съвместно областно учения за реакция при настъпило 

пътно-транспортно произшествие Байчо Желязов каза, че подобно учение е било проведено преди 

няколко години на ж.п. гара Камено с участието на ЦСМП, РДПБЗН и ОДМВР. Според него в летния 

сезон не е много удачно да се затварят участъци от движението и това е съгласувано с тяхното 

ръководство. 

 

Стойко Танков предложи учението да се планира за есента, за месец септември.  

Радослав Иванов от РДПБЗН изрази мнение, че през септември още може да има туристически 

трафик, поради което предложи учението да се проведе през октомври. 

 

Стойко Танков направи ново предложение учението да се организира за октомври. 

 

Тодор Бързилов от ДАБДП обърна внимание, че учението трябва да се съобрази и със силите, които 

ще вземат участие в него, да бъде направен обзор кои ще са участниците и да се определи мястото, 

където ще се проведе учението. Друго много важно е да се определи какво ще се проиграе – дали 

само катастрофа между два автомобила с пострадали, или един по-масов инцидент с автобус или 

примерно с цистерна, превозваща гориво, която се е обърнала и е създала предпоставки за 

възникване на пожар и/или взрив. В тази връзка ще бъде целесъобразно да се обсъди на местно ниво 

какво ще бъде направено, и за да се създаде по-добра организация да бъде сформирана със заповед 

на областния управител работна група, която да разработи план-сценарий за учението, да определи 

въпросите, които ще бъдат отработени, да определи мястото, целите и задачите. Преди всичко целите 

се отработват на две нива – на първо място щабно проиграване за работата на Областния щаб за 

действия при такива извънредни ситуации под ръководството на областния управител с членовете на 

компетентните структури, които участват при такова събитие. Трябва да бъде определен и 

ръководител на операцията на место, който ще координира действията на всички екипи от Единната 

спасителна система и доброволните формирования и фирми, които се привличат в такива ситуации. 

При всички случаи трябва да участват ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП, ОПУ или стопанинът на пътя, където 

ще се проведе учението, ако мястото бъде избрано да е в някой от градовете в областта. Също така е 
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важно да се отчете и влиянието на времето, в което ще бъде проведено учението, действително в 

курортния сезон не е целесъобразно да става това.  

 

Стойко Танков изрази съгласие с препоръката да бъде назначена със заповед на областния 

управител работна група, която да организира самото учение, като каза, че това ще стане още през 

следващите седмици. 

 

Тодор Бързилов подчерта, че в състава на работната група следва да бъдат включени представители 

на отговорните институции, които имат право да вземат решение, като най-добре е това да са самите 

ръководители на тези институции, които ще участвата в учението. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

11. Следващата седмица да се проведе заседание на институциите, имащи отношение по взетото 

решение на комисията, която е инициирала поставянето на мантинелата. 

12. Съвместното областно учение да се организира и проведе през първата седмица на октомври. 

За мястото, датата и часа областната администрация ще се уточни с ОДМВР и ще уведоми 

всички останали участници в учението. 

13. Да се създаде със заповед на областния управител работна група, която да разработи план и 

да организира учението. 
 

            По т. 3 във връзка с организиране на мероприятия за отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по пътищата, Председателят на ОКБДП призова общинските 

администрации да потърсят и да намерят начин за отразяване на този повод. 

 

Христина Димитрова от РУО запозна присъстващите, какви инициативи ще се предприемат – 

беседи и открити уроци с Пътна полиция; изложби и презентации, раздаване на флаери на 

преминаващи в съседство с образователните институции шофьори; състезания с велосипеди, 

демонстрация на правила на ползване на тротинетки; поход в Странджа във връзка с прилагане на 

правила за движение в големи групи извън населени места (ПГ за компютърно програмиране и 

иновации); изработване на информационни табели, информационна кампания във фейсбук-групите 

(за по-малките ученици); пускане на балони с послания за внимателно шофиране и разумни 

пешеходци (детските градини). 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОКБДП закри заседанието в 14.10 ч. 
 

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 текущата информация, 

докладвана от Областната 

администрация, Общините, ОДМВР, 

ОПУ, ЦСМП, РДАА, РУО и БЧК за 

изпълнението на дейностите по БДП 

през изминалия отчетен период 

За сведение   

Да се проведе заседание на За изпълнение Секретар на През 




