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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 24.03.2022 г. 
  

 

Днес, 24 март 2022 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОКБДП Бургас. 

 

На заседанието присъстваха/взеха участие: 

 

1. Стойко Танков – Областен управител на област Бургас 

2. Пламен Янев – Зам. областен управител на област Бургас 

3. Мариана Динева - Областна администрация Бургас 

4. Иван Гюлев – Община Бургас 

5. Мехмедали Руфадов - Община Айтос 

6. Таня Терзиева – Община Камено 

7. Стефка Иванова - Община Карнобат 

8. Мария Янкова - Община Малко Търново 

9. Георги Николов - Община Несебър 

10. Кунчо Гайдов - Община Поморие 

11. Николай Сотиров - Община Приморско 

12. Пламен Христозов – Община Руен 

13. Даниела Стоянова - Община Созопол 

14. Георги Станилов - Община Средец 

15. Марин Димов – Община Царево 

16. Христо Гюров - ОПУ Бургас 

17. Радослав Иванов – РДПБЗН Бургас 

18. Милен Димитров – Зонално жандармерийско управление Бургас 

19. Пламен Николов - Сектор „Пътна полиция" на ОДМВР Бургас 

20. Анелия Мухова – РДАА Бургас 

21. Христина Димитрова - РУО Бургас 

22. Д-р Димитър Желязков - ЦСМП Бургас 

23. Виолета Радева – БЧК Бургас 

24. Андрей Рунчев - ОП „Транспорт" Бургас 

25. Пламен Иванов - ДНС 112 Бургас 

26. Тодор Йосифов - Национално сдружение „Младежки глас 

27. Емилия Илиева – Асоциация на пострадалите при ПТП 

28. Дияна Бедросян – Радио Дарик 

 

От ДАБДП се включиха Марта Петрова и Иван Табаков.  

 

НАЧАЛО: 13.30 ч.  
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Председателят на ОКБДП областният управител Стойко Танков обяви наличието на кворум, откри 

заседанието и представи дневния ред със следните точки: 

 

1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред 

 

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

на ОКБДП (при редовни заседания) 

 

3/ Обобщен преглед на изпълнението на решения от предходни заседания  

на ОКБДП (при редовни заседания) 

 

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 следната информация: 

  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

ПО ТОЧКА 2 

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

Докладва: Председател на ОКБДП 

Съгласно прието решение във връзка с отправена забележка от Зам. председателя на ОКБДП и 

препоръка на комисар Росен Рапчев от ДАБДП на последното заседание миналата година относно 

повторно представяне по време на заседание на предварително изпратените доклади за изпълнението 

на мерките през отчетния период, докладващите институции и Общините бяха уведомени, че отсега 

нататък това няма да се прави, тъй като преди датата на заседанието всички членове на ОКБДП 

получават за запознаване обобщената текуща информация, която се изпраща и на ДАБДП. 
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Докладващите са представили за предварително запознаване следната информация:  

Областна  

администрация 

Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

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

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Изготвен Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 

2021 г. Приет от ОКБДП чрез проведена писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение и изпратен на ДАБДП със значително закъснение поради 

забавянето на годишните доклади на повечето общински администрации, както 

и незадоволително попълнените образци от тяхна страна. 

 

Организиране и подготовка на настоящото заседание на ОКБДП: Събиране и 

обобщаване на докладите на отговорните институции и Общините за 

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

отчетния период. Изпращане на обобщената информация до членовете на 

ОКБДП и до ДАБДП за предварително запознаване 

. 
Изпратено напомнително съобщение до отговорните членове на ОКБДП, които 

са изпратили доклади за изпълнението на мерките от Областната план-

програма за 2022 г. през отчетния период, че съгласно прието решение на 

последното заседание на ОКБДП докладите няма повторно да се изчитат по 

време на заседанието, а ще бъдат поставяни и обсъждани текущи въпроси, на 

които ще се търси решение. 

ИИзпратено  
 

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 

 

Проведен инструктаж по БДП на общинските служители и работниците, 

отговарящи за хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация през 

месец януари, което е отразено в книгата за инструктаж. 

През последните три месеца на територията на общината са поставени 

липсващите пътни знаци, а стари пътни знаци са подменени  с нови.  

Пътната маркировка и сигнализацията в община Айтос се поддържат в 

съответствие с изискванията на Наредба  №2. Предприети са мерки по БДП – 

поддръжка на пътната маркировка, знаковото стопанство. Надлъжната и 

напречната маркировка ще бъде освежена през месец април след извършените 

цялостни обходи и огледи на състоянието на общинските и републикански 

пътища на територията на община Айтос съвместно между общинската 

администрация и РУ на МВР. 

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

в крайпътните пространства се поддържат целогодишно; 

Монтирани са нови мантинели на 4 бр. мостове и са поставени пътни знаци - 
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светлоотразители „С“14.1, отдясно по посока на движението светлоотразител 

с червен цвят, а отляво – светлоотразител с бял цвят на двупосочен път. Също 

така са поставени и пътни знаци „Б5“ в едната посока и „Б6“ в другата посока. 

 

Бургас 

 

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

безопасността на движението на територията на община Бургас /подмяна на 

пътни знаци, неотговарящи на изискванията на БДС 1517/; 

Въвеждане ограничение на скоростта до 30 км/ч в районите около всички 

учебните заведения и детски градини на територията на община Бургас; 

Намаляване на максимално допустимата  скоростта от 90 км/ч на 80 км/ч на път 

I-6, в участъка от кв. Ветрен до кръгово кръстовище с ул. „Транспортна“ и ул. 

„Проф. Я. Якимов“ в двете посоки, включена мярка в проект на обект: 

„Организационно-технически мероприятия за подобряване безопасността на 

движението, участък от км 359+100 на АМ Тракия до км 496+160 на  път I-6“; 

Обезопасяване вход/изход на ОУ „Антон Страшимиров“ в к-с „Славейков“ 

посредством монтаж на предпазни парапети –32 л. м.; 

Монтаж на светлоотразители на еластична предпазна преграда на бул. „Захари 

Стоянов“ в участъка от ул. „Георги Попаянов“ до ул. „Отец Матей Миткалото“ – 

140 бр.;  

Монтаж на еластична предпазна преграда на общински път BGS3032 /Изворище 

– Банево/ - 58 л. м. 

 

Камено 

 

Ремонт на ОСП BGS 2052 / Русокастро – Желязово/; 

Ремонт на тротоарна настилка и монтаж на вертикална маркировка по ул. 

„Неделчо Камбов“ в гр. Камено; 

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

Ливада – Русокастро /;  

Подмяна на вертикална маркировка с. Ливада; 

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

Винарско /. 

 

Карнобат 

 

Взето е предварително съгласие от Общински съвет – Карнобат и е изготвено 

писмо до АПИ–София и ОПУ – Бургас за извеждане на транзитните потоци с 

нови обходи. 

Мостът Аспарухово-Смолник е включен в капиталовите разходи на Общината. 

Предстои приемане на капиталовите разходи от Общинския съвет. 

В капиталовите разходи на Община Карнобат са предвидени средства за 

закупуване и поставяне на вертикална и хоризонтална маркировка на част от 

пътната мрежа. 

 

Малко Търново 

 

Осъществява се контрол по изпълнението на сключен договор за зимно 

поддържане и снегопопочистване на общинските пътища на територията на 

община Малко Търново; 

Обезопасяване с предпазен парапет на мостово съоръжение по общински път 

/I-9/ Звездец-Евренозово-Близнак /III-908/; 

Извършен обход и направени предписания за премахване на изоставени МПС, 

които пречат на на движението; 

Извършен оглед и направено предложение за включване в бюджета на Община 

Малко Търново на средства за закупуване на пътни знаци. 

 

Несебър 

 

Постоянно извършване на обход и анализ на състоянието на общинската 

транспортна инфраструктура; 

Извършени мероприятия по текущо и зимно поддържане на общинските пътища 
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и уличната мрежа, в това число пътна настилка, банкети и отводнителни 

системи - снегопочистване и опесъчаване на пътищата; 

Текущо поддържане на вертикалната пътна сигнализация и светофарните 

уредби. 

 

Поморие 

 

Оптимизиране на дейността  по управление на пътната инфраструктура в 

общинската  администрация: извършван текущ анализ на състоянието на 

общинската пътна мрежа; 

Подобряване на управлението на пътната безопасност: подписани са договори 

за изготвяне на  генерални планове за организация на движението за градовете 

Ахелой и Каблешково; 

Повишена безопасност на автомобилния парк: въведени са финансови,   

административни и други стимули за безплатно паркиране в „Синя зона“, 

внесена е наредба в Общински съвет Поморие. 

 

Приморско 

 

Рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа, включително тротоари; 

Подмяна и поставяне на нови пътни знаци; 

Гарантирана е безопасността на учениците през учебната година. 

 

Руен 

 

Изготвен проект относно допълнителни мерки за обезопасяване на движението 

и подобряване на пътно-транспортната обстановка в границите на 

урбанизираната територия на с. Просеник на път III-2085; 

Подготовка за кърпежи на пътища между улици по населените  места и улиците 

в тях; 

Обработват се участъците от четвъртокласната пътна мрежа с опасни дървета и 

храсти, а също така и с нарушени банкети; 

Предприети са мерки за подържане  на знаковото стопанство. 

 

Созопол 

 

Изготвен ГПОД за територията на гр. Созопол, предстои приемането му от 

Общинския съвет; 

Извършва се авариен ремонт и отводняване 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; 

Проект на нова наредба за платено паркиране на МПС на територията на гр. 

Созопол, предстои да бъде приета на 25.03.2022 г. от Общинския съвет; 

Стартирана обществена поръчка за „Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, 

бордюри, други пешеходни участъци и паважни настилки на територията на гр. 

Созопол, старинна и нова част на града“. 

 

Средец 

 

Частично освежени пешеходни пътеки в гр. Средец в района на ДГ „Снежанка“; 

Подменени стари знаци и  поставени нови в с. Голямо Буково;  

Обход на общинска пътна мрежа  и оглед на асфалтова настилка и пътни знаци; 

Почистена крайпътна растителност в района на СУ “Св. св. Кирил и Методий“ в 

гр. Средец; 

Подменени осветители и въведена интелигентна система по проект за 

управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец.  

Почистена крайпътна растителност в с. Суходол. 

 

Сунгурларе 

 

Взето решение от общинското ръководство в бюджета на Общината за 2022 г. 

да залегнат следните дейности: 

- Ремонт на улици; 

- Подновяване на маркировка; 

- Поставяне на пътни знаци; 
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- Почистване на храсти по пътищата. 

Не са предприети  никакви дейности, тъй като няма приет бюджет и има малко 

финансови постъпления. Натрупани са  много финансови задължения още от 

миналия мандат. 

 

Царево 

 

Извършване на текущ контрол и подаване на информация за организацията и 

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

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; 

Изготвяне на заповеди за временна забрана за влизане или паркиране по 

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

др. 

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; 

Проверка състоянието на кръстовищата около училища, детски градини и 

обществени сгради с масово пребиваване на граждани; 

Проверка на състоянието на общински пътища и улици и извършване на 

аварийни ремонти. 

 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ОДМВР Докладваната съгласно образец 4.3 информация (справка за 

пътнотранспортния травматизъм; изпълнени мерки по областната План-

програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни заседания на 

ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани проблеми/казуси) 

се обобщава както следва:  
 

По тематично направление 1.13: Повишаване капацитета на компетентните 

органи за управление, координация и контрол при настъпило ПТП  на 19 и 20 

октомври 2021 г. са изнесени беседи със служители на РЦ 112 - Бургас върху 

основните правила за движение по пътищата  и действия при възникване на 

ПТП.   
 

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 януари и февруари 2022 г. са направени анализи на травматизма 

на територията на областта по места и часови ин- 

тервали. Информацията е предоставена с разпоредителни писма рег. № 251р-

4617/2022 г. 

и рег. № 769р-2843/2022 г. На РУ при ОДМВР – Бургас  за засилване на 

контролната дейност. Като потенциално 

рискови  участъци от пътната мрежа на обслужваната територия през отчетния 

период предвид направените анализи и интензивност на автомобилното 

движение са определени териториите на населените места. В тази връзка са 



7 

 

дадени указания контролната дейност да бъде с насоченост към: 

- неправилно пресичане на платното за движение; 

- внезапното навлизане на пътното платно от пешеходците; 

- отнемане предимство на пешеходец от водачи на ППС; 

- преминаване на червен светофар. 

Приоритетно на обслужваната територия се осъществява и контрол на 

скоростните режими.   

Проведени са 19 бр. специализирани  

полицейски операции за осигуряване безопасността на движението. През 

отчетния 

период  са съставени  96 бр. АУАН на водачи на МПС, за които е установена 

концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда чрез измерването му в 

издишвания въздух; 57 бр. АУАН  за  употреба на наркотични вещества; 

съставени са 12 815 бр. електронни фишове за нарушения на скоростните 

режими. 

Подобряване информираността на широката общественост за 

резултатите от контролната 

дейност: Чрез териториалната 

структура на Дирекция „Превенция и връзки с обществеността” се публикуват 

резултати от проведени тематични операции в местни интернет медии. През 

месец януари е излъчен репортаж по bTV за съвместната дейност  с РДАА – 

Бургас за контрол над водачи на товарни автомобили и автобуси във връзка с 

инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL. 
 

3.4. Провеждане на СПО (специализирани полицейски операции) след направен 

анализ на пътнотранспортната обстановка: 
 

- СПО „Алкохол, неправоспособни и наркотици“, проведена с цел 

извършване на масирани проверки на водачи на МПС за установяване на 

нарушения по ЗДвП, извършващи се в употреба на алкохол, наркотични 

вещества и/или техните аналози, както и правоспособност на водачите; 

- СПО „Двуколесни МПС“, насочена към извършване на масирани проверки 

на водачите от тази категория по отношение на регистрация на МПС, 

притежаване на необходимата категория за управление на МПС, възраст на 

водачите, използване на обезопасителни каски, техническа изправност, 

притежаване на валидна задължителна застраховка „ГО“;  

- СПО „Пешеходци“ със задача: Извършване на масирани проверки за 

установяване на нарушения на ЗДвП, изразяващи се в нарушаване на 

правилата за движение от страна на пешеходци, като се акцентира на местата 

за контрол в районите с потенциално опасните пешеходни пътеки и на местата 

с концентрация на ПТП с пешеходци.  Контролната дейност е насочена към 

установяване на нарушения извършени, както  от пешеходци, така и от водачи 

на МПС по показатели, както следва:  внезапно навлизане и неправилно 

пресичане на пътното платно от пешеходци;  отнемане предимство на 

пешеходец от водачи на ППС; преминаване на пешеходци на забраняващ 

сигнал на светофарните уредби; пресичането на нерегламентирани места от 

пешеходци, придружаващи деца. При осъществяване на контролната дейност се 

акцентира особено на пресичането на нерегламентирани места и потенциално 

опасни райони с интензивно пешеходно движение, особено в районите на 

пешеходни пътеки.  

  

По тематично направление 4: Щадяща пътна инфраструктура - Извършване на 

огледи на състоянието на пътната инфраструктура, съвместно с Общините 
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преди настъпване на летния сезон:  

– Предстои през месец април съвместно със служители на РПС при ОПУ - Бургас 

и полицейски служители при ОДМВР – Бургас да бъдат извършени огледи преди 

настъпване на летния сезон относно състоянието на  републиканската пътна 

мрежа на обслужваната територия от 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/.  

4.21. Обозначаване, обезопасяване и проследимост на места с концентрация на 

ПТП по републиканските пътища. 

4.30. Обезпечаване на идентифицирани рискови участъци с технически 

средства за контрол, съгласувани със службите на ОДМВР: 

  

Като потенциално рискови участъци на обслужваната територия от ОДМВР – 

Бургас към настоящия момент са определени път I-6 София – Бургас, път I-9 

Варна – Бургас, път II-99, път II-79 и път II-73 в участъка Карнобат -

Веселиново /Ришки проход/, Посочените пътни артерии са свързани с 

транзитния трафик, който преминава през обслужваната територия. Пътният 

контрол в горепосочените пътни участъци се осъществява в по-голямата си част 

с наряди, използващи автоматизирани 

технически средства и системи. Резултатите от осъществената контролна 

дейност са както следва: 

- За месец януари 2022 г. съставени 8125 бр. електронни фишове  и 29 бр. 

АУАН за нарушения на скоростните режими; 

-  За месец февруари 2022 г. съставени 4690 бр. електронни фишове и 49 

бр. АУАН за нарушения на скоростните режими. 

 

Пътно-транспортен травматизъм: ПТП с пострадали, посетени от органите на 

МВР: 

През периода 01.01.- 11.03.2022 г. на територията на ОДМВР-Бургас са 

настъпили 49 тежки ПТП с 4 загинали и 65 ранени участници, като 6 са тежко 

ранени с опасност за живота. Следва да се отбележи, че през отчетния период 

в условията на снеговалеж, в заснежен, непочистен и неопесъчен пътен 

участък по третокласен път 7305, км 7+900 на територията на община 

Сунгурларе и несъобразена скорост с пътните условия от страна на водача е 

настъпило самостоятелно ПТП с автобус и 8 ранени. Също на територията на 

община Сунгурларе на кръстовище между ул.”Грозьо Георгиев” и път III-705 

поради неспазване на знак Б-2 „Спри! Пропусни движещите се по път с 

предимство“ настъпва ПТП с участието на 2 МПС, в което е загинал 1 участник и 

3-ма са ранени, единият от които тежко.   

През изминалия период се наблюдава увеличение при общия брой на 

настъпилите тежки ПТП с 8, увеличение на загиналите с 1 и увеличение на 

ранените с 22, спрямо същия период на 2021 г. 

Наблюдава се тенденцията преобладаващата част от тежките ПТП да възникват 

на територията на  населените места - 29 ПТП с 2 загинали и 33 ранени. Най-

характерните по вид ПТП през отчетния период са “блъскане на пешеходец”, 

„Преобръщане на МПС извън пътното платно“ и „Сблъскване между МПС 

странично“. По отношение на основните причини за възникване на ПТП, в 

частност на тежките ПТП се явяват движението с превишена и несъобразена 

скорост, отнемане предимство на пешеходец, внезапна промяна посоката на 

движение. По отношение на мястото на възникване на ПТП, за територията на 

областта се забелязва, че 29 от тежките произшествията са настъпили в  

населени места с 2 загинали и 33 ранени. За територията на град Бургас най-
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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 2 загинали; 

- Пътник 2 загинали; 

- Пътници 2 тежко ранени с опасност за живота; 

- Водачи 4 тежко ранени с опасност за живота; 
 

Разпределението по общини на настъпилите тежки ПТП със загинали и ранени 

участници е както следва: 

- Бургас – 24 тежки ПТП с 1 загинал и 27 ранени; 

- Айтос – 2 тежки ПТП с 4 ранени; 

- Камено – 2 тежки ПТП с 2 ранени; 

- Карнобат  – 3 тежки ПТП с 3 ранени; 

- Поморие – 2 тежки ПТП с 2 ранени; 

- Приморско – 1 тежко ПТП с 1 ранен; 

- Руен - 5 тежки ПТП с 1 загинал и 7 ранени;  

- Созопол – 2 тежки ПТП с 2 ранени; 

- Сунгурларе – 6 тежки ПТП с 2 загинали и 15 ранени; 

- Несебър – 2 тежки ПТП с 2 ранени. 
 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания: 

До общини: 35 бр.  

До ОПУ: 13 бр. 
 

Предприети дейности по отстраняване на несъответствията: през отчетния 

период са направени общо 48 бр. писмени предписания до общини, ОПУ и 

фирми, поддържащи пътя. По всички предписания постъпват уведомителни 

писма за предприети мерки или планирани мероприятия за отстраняване на 

несъответствията. 

 

 

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  

 

 

Изработва се проект.  

 

 

Съгласуван е I-ви междинен етап от 
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„Черно море“; 

 

Път І-9 „Обзор – Сл. бряг „от км 

170+200 до км 203+396 

 

Път II-99 „Бургас –Созопол -Царево” 

от км 0+000 до км 58+000; 

 

 

 

Път ІІ-99 „Царево – М.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-Я.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; 

проекта  за  основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя с  изграждане 

на трета лента в определени участъци.  

 

Съгласуван е I-ви междинен етап от 

проекта  за извършване на основен 

ремонт (рехабилитация) на пътя.  

 

Съгласуван е I-ви 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 – 
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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/. 

 

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 – 

(Карнобат – Бургас)“  в участъка от км 

75+700 до км 76+200. 

 

Разгледан е I-ви етап от проекта за 

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. 

 

 

Изпълнени СМР – 60 %. 

 

 

 

Към момента не е осигурен финансов 

ресурс за извършване на превантивен 

ремонт на пътя.  

 

Изпълнява се превантивен ремонт на 

пътя. Изпълнено СМР 95%. 

 

Съгласуван е технологичен проект за 

извършване на превантивен ремонт на 

пътя. 

 

 

Изпълнява се превантивен ремонт на 

пътя. Изпълнено СМР 75%. 

 

 

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, определяне на изпълнител 

за строителен надзор и издаване на 

строително разрешение. 

 

 

Провежда се процедура по съгласуване 

на проекта. 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Включен в План-програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

 

 

 

Включен в План-програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

 

Включен в План програмата на АПИ за 

извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

 

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:  

 

По мярка 2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието 

:  
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Обучението на децата и учениците по БДП се извършва според рамковите 

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

екологичното и интеркултурното образование и поучебнипрограми, утвърдени 

със Заповед № РД 09-2684/ 20.09.2018 г. на министъра наобразованието 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 определениконкретни 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“. 

 

По мярка 2.2 Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП 

за деца и ученици в системата на образованието : 

Организирането и провеждането на извънкласни инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието се предвиждат за провеждане в 

електронна среда или след отпадането на въведените противоепидемични 

мерки на територията на страната със съответни заповеди на министъра на 

здравеопазването. 

Участие в състезанието „Най-добърводач на МПС“. 

 

По мярка 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 : 

Осъществен контрол в рамките на правомощията на директорите за готовността 

на водачите на МПС и автобусите, които извозват децата и учениците до и 

обратно отобразователните институции. 

Определени са графици и маршрути, както и придружители на пътуващите 

деца. Провежда се инструктаж по транспортна безопасност на придружителите 

и на пътуващите деца. 

 

По мярка 2.5 Мерки на училищните комисии в развитието на средата за 

обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на 

движението в непосредствена близост до училището : 

Повишаване 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 

обезопасяване на прилежащите райони. Въз основа на оценката и анализа 
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директорите на образователните  институции са изготвили при необходимост 

предложения до кметовете на съответните общини за подобряване на 

прилежащата пътна инфраструктура. 
 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ЦСМП Докладваната съгласно образец 4.1 информация (справка за 

пътнотранспортния травматизъм и дейността на ЦСМП; изпълнени мерки по 

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

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани 

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

- Брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали – към 28.02.2022 г. 

общо – 107 ПТП; починали преди пристигане на екип на СМП – 3; общо 

пострадали – 87. 

 

- Брой на транспортирани до лечебни заведения (ЛЗ) пострадали и диагнози - 

87 транспортирани до ЛЗ, 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. Във времето на пандемията от COVID-19 през изтеклата година и 

активния летен сезон бяхме затруднени с времето за реакция, но успяхме да 

влезем във времевите рамки по отношение на реакцията при възникване на 

ПТП. 

 
 

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. 

Реализира се проект VIA – глобална образователна програма за безопасност на 

движението по пътищата, координирана от Международната федерация на 

ЧКЧП.  

В рамките на VIA децата ще се научат как да идентифицират и инициират  
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действия за подобряване на безопасността и качеството на живот за себе си и  

местната общност. Пилотно за България в градовете Бургас и Варна. За Бургас 

са включени 2 училища – ОУ „Л. Каравелов“ и ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ с 

общо 4 паралелки IV клас, 92 ученици. Период на реализиране: 11.01.2022 - 

30.04.2022 г. 

www.viaroadsafety.com  
 

Реализира се програма Хелфи (обучение по първа помощ) сред ученици от ОУ 

„Кл. Охридски“ от III и IV клас, общо 48 ученика. 

 
 

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:  

 

Извършени на контролни проверки на пътя на превозните средства, 

извършващи обществен и собствен превоз на пътници и товари – 880 бр.; 
 

Проверки в предприятия, извършващи международни превози и превози в 

страната -127 бр.; 
 

Проверки в учебни центрове за обучение на кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на моторно превозно средство - 21 бр.; 
 

Проверки на контролно-техническите пунктове за извършване на периодични 

прегледи на пътни превозни средства –  29 бр.; 
 

Проверки на психологическите лаборатории – 1 бр.; 
 

Проверки на автогари – 4 бр. 

 
 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

9. Приема отчетената информация за сведение. 

 

Преди да се пристъпи към точките от дневния ред думата беше дадена на Марта Петрова - 

директор на Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ в ДАБДП, която коментира проекта на 

годишния Областен доклад по БДП за 2021 г. Тя посочи някои слабости в така попълнения образец, 

произтичащи от липсата на конкретна информация, както следва: 

В Раздел 3 „Състояние на БДП“ – „Пътнотранспортен травматизъм“, г-жа Петрова отбеляза следните 

пропуски: 

В „Статистика на ниво област“ не е посочено какви дейности са извършени от Общините, ОПУ и 

фирми, поддържащи пътя за отстраняване на несъответствията, за които има издадени писмени 

предупреждения, сигнални писма и разпореждания от служители на ОДМВР.  
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В „Състояние на пътнотранспортната инфраструктура“ ОПУ не е посочило данни по основните 

елементи и анализ на състоянието им. Следва да се посочат данни за сигнализация, маркировка, 

банкети и ограничителни системи по републиканските пътища и анализ на състоянието им. 

Състоянието на пътищата (добро, средно, лошо) е посочено обобщено за отделните класове 

републикански пътища (АМ, l-ви, ll-ри и lll-ти класове). Би следвало това да се направи по 

конкретните пътища, включително по участъци за съответните пътища на територията на областта. 

За Общините не са посочени и основните видове несъответствия, касаещи състоянието на отделните 

елементи от пътната инфраструктура (сигнализация, маркировка, банкетите и ограничителните 

системи ) са определени като „няма“, което е нелогично предвид определеното общо състояние, 

различно от „отлично“.  

За по-голяма част от общините данните за кръстовища, пешеходни пътеки, спирки на градския 

транспорт, подлези и надлези, осветление и светофари не са с конкретика и анализ на състоянието. 

Данните следва да бъдат представени в конкретика и да съдържат анализ на състоянието.  

За изградените велоалеи в общините Приморско и Царево не са посочени данни за дължина и брой.  

При по-голямата част от Общините данните за общия брой учебни заведения и детски градини, брой 

със сигнализирани места за пресичане, с пешеходни ограждения, режим на паркиране и др. не са с 

конкретика и анализ на състоянието. 

На места за автогари и жп гари няма конкретика и анализ на състоянието. 

На места не са посочени данни за обществения транспорт – брой, възраст, свързаност и няма анализ 

на състоянието. 

В Раздел 4 „Годишно изпълнение на областната план-програма“ за някои от общините докладваната 

информация по мярка 4.36 не съдържа конкретика по обекти. Докладваната информация по мярката 

следва да съдържа конкретика данни за всички общини, в т.ч. за общините Айтос, Карнобат, Малко 

Търново, Несебър, Руен, Сунгурларе и Царево. 

В заключение г-жа Петрова помоли ревизираният Доклад да бъде представен в ДАБДП в срок до 13 

април 2021 г., като се създаде необходимата организация за своевременното му приемане в 

ревизирания вид от ОКБДП преди изпращането му в ДАБДП. В придружителното писмо да бъде 

описано каква ревизия е предприета по всяка една от направените забележки. 

Също така г-жа Петрова увери присъстващите, че ДАБДП остава на разположение за допълнителни 

разяснения и оказване на методическа помощ. 

 

ПО ТОЧКА 3 

ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Докладва: Секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Препоръките на комисар Рапчев от ДАБДП във връзка със забележката на зам. председателя на 

ОКБДП относно повторно докладване на заседание след предварителното изпращане на текущата 

обобщена информация за запознаване на членовете на ОКБДП и на ДАБДП два дни преди датата на 

заседанието са изпълнени. Докладите не се четат отново на заседанието. На заседанието се поставят 
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и се коментират определени случаи и се търсят решения за тях, когато институциите са затруднени да 

се справят.   

Предложената от зам. председателя на ОКБДП нова среща само с представители на заинтересованите 

страни по проблема в Айтос във връзка с необходимостта от предприемане на допълнителни мерки за 

подобряване на безопасността на движение и предотвратяване на евентуални ПТП в участъка от км 

82+700 на път ІІІ-208 "Дъскотна - Айтос" не е организирана поради стечение на обстоятелствата 

поради смяната на правителството. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10.  Приема отчетената информация за сведение. 

 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ  
 

По т. 1. от Дневния ред бяха направени следните изказвания: 

1.1. Даниела Стоянова от Община Созопол запозна присъстващите с проблема за асфалтиране, 

преасфалтиране, асфалтови кърпежи основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното 

поддържане. Също така тя информира за изготвянето на проект за създаването на зона за платено 

паркиране „Синя зона“ за урбанизираната територия на гр. Созопол. 

Освен това тя повдигна въпроса за тежкотоварните автомобили и възстановяването на паважа след 

причинените щети за сметка на Общината. Тя попита кой следи кантарите в населените места. 

Председателят на ОКБДП Стойко Танков обясни, че понастоящем има петиция против 

претоварването във връзка с това не само превозвачът, но и този чийто е товарът да носи отговорност 

за нанесените щети.  

Анелия Мухова от РДАА каза, че ежедневно се правят проверки чрез специализирана лаборатория 

за извършване на пътен контрол за измервания на ППС за претоварвания и се съставят АУАН при 

нарушения. 

Кунчо Гайдов от Община Поморие също взе отношение по темата като изтъкна, че тежкотоварните 

автомобили действително правят коловози при преминаването си през общинските пътища; било е 

коментирано вземането на депозит, но няма основание за предприемането на такава мярка. 

Председателят на ОКБДП Стойко Танков допълни, че самите транспортни фирми искат промяна, 

за която обаче са необходими евентуални изменения в законодателството. 

1.2. Христина Димитрова от РУО Бургас повдигна въпрос с акцент към Общините Бургас, Несебър 

и Сунгурларе във връзка с Националното състезание по безопасност на движението по пътищата, като 

отбеляза важни моменти при провеждането на общинския и областния кръг на състезанието и 

изискването за обсъждане на организацията на общинския кръг с Общинските комисии по БДП. Тя 

съобщи датите за тяхното провеждане, посочени в Регламента за организиране и провеждане на НС 

по БДП, разработен въз основа на Правилата за организирането и провеждането на ученическите 

олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в 

чуждестранните училища на територията на Република България, утвърдени със Заповед № РД 09-

2784/29.10.2019 г. изменена със Заповед № РД 09-747/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД 

09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката. 



18 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

11.  По т. 1. изнесената информация беше приета за сведение. 

 

По т. 2. от Дневния ред във връзка с опасното кръстовище в района на курортен комплекс „Слънчев 

бряг” на път I-9 „Варна – Бургас”, образувано с общински път за с. Кошарица и гр. Свети Влас при км 

203+396 докладват представителите на отговорните институции Община Несебър, ОДМВР и ОПУ. 

Христо Гюров от ОПУ Бургас коментира както следва: Агенция „Пътна инфраструктура” е 

изпратила писмо с изх. № 24-00-306/11.02.2022 г. до Държавната агенция „Безопасност на 

движението по пътищата” с копие до Областния управител на област Бургас, с което уведомява за 

предприетите от ОПУ Бургас действия относно получения сигнал,  касаещ необходимостта от 

предприемане на допълнителни мерки за обезопасяване на движението при кръстовище на път I-9 

„Варна – Бургас” при  км 203+396 с общински път за с. Кошарица и гр. Свети Влас. На 07.09.2021 г. в 

изпълнение на Заповед № РД-11-102/03.09.2021 г. на Директора на ОПУ Бургас е извършен оглед от 

комисия с представители на ОПУ-Бургас, сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас и Община 

Несебър. В писмото са описани подробно извършените констатации и са направени предложения, като 

е взето решение в района на кръстовището при км 203+396 да се изгради кръгово кръстовище. 

Ангажиментът  за изготвянето на проекта за организация на движението е на Община Несебър. За 

участъка от кръстовище за с. Кошарица до кръстовище за гр. Несебър има изготвен проект за 

реконструкция  на път I-9 „Варна – Бургас” с изграждане на още едно платно за движение. В проекта 

е предвидено и изграждането на  три кръгови кръстовища – при разклон с. Кошарица, при 

кръстовището с път III -9061 за с.Тънково и при разклон за гр. Несебър – магазин „Жанет”. 

Предложено е на Агенция „Пътна инфраструктура” проектът да бъде актуализиран през 2022 г., а 

през 2023 г. да започне неговото изпълнението. Към момента няма отговор от Държавната агенция 

„Безопасност на движението по пътищата”. 

Георги Николов от Община Несебър също коментира: Кръстовището на РП I-9 и общински пътища 

с номера BGS 1120 и BGS 1121 e изключително натоварено. РП 1-9 е част от републиканската пътна 

инфраструктура. Съгласно споразумителен протокол между АПИ и Община Несебър, същата поддържа 

отсечка от упоменатият републикански път, попадаща в урбанизирана територия на гр. Несебър, 

съгласно изискванията на Наредбата за текущо и зимно поддържане на пътищата на МРРБ. За 

гореупоменатото кръстовище има изработен проект - част от цялостното разширение на пътя. 

Информация за проекта може да се получи в ОПУ - Бургас. 

Пламен Николов - Началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас направи следния 

коментар: Още на 07.09.2021 г. (преди получаване на сигнала) е извършен оглед от представители на 

„Пътна полиция“, ОПУ и Община Несебър. Посоченото кръстовище се намира в границите на 

урбанизираната територия на гр. Несебър. В участъка няма изградени тротоари от двете страни на 

платното за движение. В кръстовището е разрешено движението във всички посоки, като на път І-9 са 

устроени ленти за ляво и дясно движение. Комисията, извършила огледа, е взела решение с цел 

ограничаване на скоростта в района на кръстовището да се организира кръгово движение, като 

Община Несебър да изготви проект за организация на движението. Преминаването на пешеходци през 

път І-9 да става по съществуващия пешеходен надлез при км 205+600. В посочения пътен участък 

има проект за реконструкция на път І-9 и изграждане на второ платно за движение и кръгово 

кръстовище при км 203+396, както и пешеходен надлез в непосредствена близост. Следва да се 

отбележи, че велосипедното движение се планира и проектира като цялостна система въз основа на 

проучвания, анализи, оценки, модели, прогнози и сценарии, в които се отчитат структурата на 

урбанизираната територия, нейните топографски, екологични и здравно-хигиенни особености, както и 

навиците, традициите и нагласите на населението. Планът за развитие на велосипедния транспорт се 
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интегрира в следните документи за транспортно планиране на градовете – план за устойчива градска 

мобилност, ОУП, ПУП, подробен комуникационно-транспортен проект и ГПОД. По отношение на 

планиране на велосипедната инфраструктура следва да се спазва принципът на безопасност, който е 

с най-висок приоритет.  Следва да бъде осигурен разбираем от всички участници в движението начин 

на провеждане на велосипедното движение през кръстовището. В настоящия случай мнението на 

Сектор „Пътна полиция“ е, че безопасното провеждане на велосипедно движение следва да се 

осъществи по велосипедна алея през кръгово кръстовище. 

Иван Табаков от ДАБДП посочи, че във въпросния пътен участък няма концентрация на ПТП, но там 

има велоалеи, които не могат да се включат в главния път, като проблемът е предимно през летния 

сезон. 

Христо Гюров от ОПУ добави, че проектът за реконструкция трябва да се актуализира чрез 

изрязване на още едно кръгово движение. 

 КОМИСИЯТА РЕШИ: 

12.  По т. 2.  беше взето решение да бъде предложено на ДАБДП да инициира одит на 

кръстовището, да се предприемат временни мерки на место и проектът да бъде актуализиран. 

Да се изпрати напомнително писмо от ОКБДП за средства за обезопасяване на кръстовището. 

 

По т. 3 от Дневния ред бяха поставени следните въпроси: 

3.1. Зам. председателят на ОКБДП Бургас Пламен Янев постави за разискване въпроса във 

връзка с целесъобразността на поставянето на знак на регулирано със светофарна уредба 

кръстовище, който да указва, че левият завой при зелен сигнал става след пропускане на насрещно 

движещите се автомобили.  

3.1.1. Пламен Николов от Сектор Пътна полиция даде следното становище:  

Съгласно чл.19 от Наредба №17/23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със 

светлинни сигнали при регулиране на движението на ППС с трисекционни пътни светофари могат да 

се използват единствено следните допълнителни средства за сигнализиране: 

                    1. Устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал, което се поставя на 

кръстовища с интензивно движение, като: 

                    а) има поле с формата на квадрат с черен фон; 

                    б) показва чрез цифрова матрица зелени или червени цифри на число, различно от 

нула, съответстващо на броя на секундите, оставащи до края на зеления и червения сигнал; 

                    в) при число, по-малко от 10, устройството показва една цифра; 

                    г) сигнализира продължителността на зеления или червения сигнал без прекъсване от 

началото до края му. 

                    2. Светлинен указател на скоростта - за указване на препоръчителна скорост за 

движение; указателят има правоъгълна форма и черен фон, върху който чрез светлинни източници с 

цифри се изписва стойността на препоръчителната скорост, височината на изписваните цифри е не 

по-малка от 270 mm; указателят показва чрез цифрова матрица бели цифри, съответстващи на 

стойността на препоръчителната скорост; указваната скорост може да се променя със стойности през 

5 км/ч. 

Наредба №18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци не регламентира пътен знак с 

посоченото във въпроса предписание за участниците в движението. 

3.1.2. Георги Николов от Община Несебър коментира както следва: Решението на поставения 

въпрос на територията на община Несебър е с промяна на дължините на фазите на основното 
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направление, като от посоката изискваща ляв завой времето се удължава, а за движещите се срещу 

тях се намалява. Няма специален знак, който е съотносим към конкретния казус. 

3.1.3. Председателят на ОКБДП Стойко Танков отбеляза, че има предложение за нов закон.  

3.2. Секретарят на ОКБДП Мариана Динева повдигна проблема за заемането на паркоместата на 

служебния паркинг на Областната администрация. Тъй като по информация от Общинско предприятие 

„Транспорт“- Бургас техническото средство „Паяк“ не може да влиза в имота, който е държавна 

собствоеност, въпросът беше отправен към Сектор „Пътна полиция“. Началникът на сектора Пламен 

Николов обясни, че неговите служители могат само да санкционират с фиш за глоба водачите на 

неправомерно паркираните автомобили, но не и да ги местят. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

13.  По т. 3.1. направените коментари от компетентните институции бяха приети за сведение. 

 

14.  По т. 3.2. служителите на Сектор „Пътна полиция“ ще санкционират неправомерно паркираните 

автомобили по списък с регистрационните им номера, който ще се подава до началника на 

сектора от секретаря на ОКБДП при необходимост. 

Тодор Йосифов от Национално сдружение „Младежки глас“ се изказа в края на заседанието, 

като изрази задоволството си от работата на ОКБДП и изтъкна, че особено в момента с оглед на 

създалата се ситуация и наплива на бежански автомобили от Украйна и свързания с това наплив на 

пешеходци, от изключителна важност е информираността на подрастващото поколение и въобще 

ограмотяването на населението преди настъпването на летния туристически сезон чрез 

информационни табели за БДП. Той наблегна на значението на Европейския ден без загинали на 

пътя, който се провежда на територията на Европа като инициатива на Европейската мрежа на 

службите на пътна полиция и се осъществява като полицейска операция под наименованието EDWARD 

в рамките на традиционната Европейска седмица на мобилността. 

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОКБДП БЛАГОДАРИ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ И ЗАКРИ ЗАСЕДАНИЕТО.  

ПО ТОЧКА 5 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 
 

Решение  За сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

Приема се информацията, отчетена 

от Областната администрация  

за сведение   

Приема се информацията, отчетена 

от общинските администрации 

за сведение   

Приема се информацията, отчетена 

от ОДМВР 

за сведение   

Приема се информацията, отчетена 

от ОПУ 

за сведение   

Приема се информацията, отчетена 

от РУО 

за сведение   

Приема се информацията, отчетена 

от ЦСМП 

за сведение   

Приема се информацията, отчетена за сведение   




