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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 
 
 09.09.2022 г. 
  

 

Днес, 9 септември 2022 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОКБДП Бургас. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Проф. д.н. Мария Нейкова – Областен управител на област Бургас 

2. Комисар Марин Димитров – Началник отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР Бургас 

3. Гл. инспектор Пламен Николов – Началник на Сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР Бургас 

4. Инж. Митко Порязов – Директор на ОПУ Бургас 

5. Инж. Христо Гюров – Началник отдел „ИРД“ на ОПУ Бургас 

6. Руси Димитров – Технически сътрудник в РДАА Бургас 

7. Ст. инспектор Димитър Драгнев – Началник на група „Оперативен център“ в РДПБЗН Бургас 

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

9. Иван Бъчваров – Ст. експерт в РУО Бургас 

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

11. Атанас Нанков – Зонално Жандармерийско управление Бургас 

12. Ивелина Стоянова – РЦ 112 Бургас 

13. Иван Гюлев – Началник но отдел „БОД“ в Община Бургас 

14. Мехмедали Руфадов – Началник отдел "Благоустрояване" в Община Айтос 

15. Петър Войнов – Директор на Дирекция „УТЕСТК“ на Община Камено 

16. Стефка Иванова – Зам. кмет на община Карнобат 

17. Мария Янкова – Началник отдел „ТСУ“ в Община Малко Търново 

18. Георги Николов – Гл. експерт „ОБД“ в Община Несебър 

19. Кунчо Гайдов – Зам. кмет на община Поморие 

20. Пламен Христозов – Гл. инспектор в Община Руен 

21. Румен Кисьов – Зам. кмет на община Созопол 

22. Димитър Гавазов – Зам. кмет на община Сунгурларе 

 

 

НАЧАЛО: 10.30 ч.  

 

Председателят на ОКБДП проф. Нейкова откри заседанието наличието на кворум 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  
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на ОКБДП – предварително изпратена до членовете на ОКБДП и на ДАБДП за запознаване 2 дни 

преди датата на текущото заседание. 

 

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

 

4/ Други – съгласно предварително обявения дневен ред на заседанието 

 

5/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП  

 
 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председател на ОКБДП 

Проф. Нейкова представи предварително обявения Дневен ред: 

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 през месец юни до началото на септември.  

2. Обсъждане на напредъка по подготовката на съвместното областно учения за реакция при 

настъпило ПТП, което предстои да бъде проведено през месец октомври (с участници Областна 

администрация, ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП, БЧК, РДАА, общини 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 датата и мястото за провеждане на 

учението. 

3. Разни. 

__________________________________________________________________________________ 

Проф. Нейкова уточни, че т. 2 ще се разгледа преди т. 1 поради неотложен служебен 

ангажимент на д-р Желязков – член на работната група по т. 2 като представител на ЦСМП, и 

внесе следните предложения за включване в дневния ред: 

По т. 1 - Липсваща пътна маркировка, както и такава в много лошо състояние на път Е87/9 в 

частта между Обзор и Несебър (жалба с вх. № 94-00-1617/02.09.2022 г.);  

По т. 3 – Изпълнението от страна на кметовете на общини и ОПУ на заповед № РД-10-213/ 

18.08.2022 г. на Областния управител във връзка с упражняване в пълен обем правата и 

задълженията им, произтичащи от Закона за пътищата и подзаконовите нормативни документи. 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

ПО ТОЧКА 2 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП 
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Докладва: Секретар на ОКБДП – Обобщената текуща информация за отчетния период е 

предварително изпратена на членовете на ОКБДП и на ДАБДП за запознаване. 

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 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Събиране и обобщаване на информация от отговорните институции за 

предприетите мерки и извършените дейности по БДП през отчетния период с 

акцент върху предстоящото откриване на новата учебна година. Изпращане на 

текущата информация на членовете на ОКБДП и на ДАБДП на 05.09.2022 г. за 

предварително запознаване. Изпратен линк на ДАБДП за дистанционно 

включване на техен представител в заседанието. 

 

Проведени две извънредни заседания с представителите на отговорните 

институции за решаване на проблема с изграждане на кръстовище в  

Приморско. Изпратени протоколи на ДАБДП и на Община Приморско. 

 

Определяне на работна група със заповед на областния управител, съставена 

от представители на отговорните институции за подготовка на съвместното 

областно учение за реакция при ПТП през октомври. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

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 юли по 

БДП срещу подпис в книгата за инструктаж. 

 

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

пътни знаци са подменени  с нови на територията на общината. 

 

3. Пътната маркировка и сигнализацията на територията на общината се 

поддържат в съответствие с изискванията на Наредба №2 

Предприети са мерки по поддръжка на пътната маркировка, знаковото  

стопанство. Надлъжната и напречната маркировка са освежени през месеците 

юни, юли и август, след цялостни обходи и огледи на състоянието на  

републиканските и общински пътища на територията на общината съвместно 

между общинската администрация и РУ на МВР – гр. Айтос. 

Маркировката е в много добро състояние, два пъти годишно се освежава. 
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Пешеходните пътеки за първия учебен ден са освежени, обезопасени са,  

поставени са парапети и са осветени. 

 

4. Общинските пътища  с опасни дървета и храсти в крайпътните пространство  

се поддържат целогодишно. 

 

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

с нови – транспортен обратен брояч 1 бр. и пешеходен обратен брояч 1 бр. 

 

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 

/подновяване на съществуващата маркировка с дълготрайна боя тип „Шприц 

пластик“/ -1496 кв.м. 

 

3. Обособяване на нова пешеходна пътека на улицата между ДГ „Райна 

Княгиня“ и бл. 57 в ж.к. „Славейков“; 

 

4. Изграждане на напречни изкуствени неравности на следните места: 

- на  улицата между ДГ „Райна Княгиня“ и бл. 57 в ж.к. „Славейков“; 

- на ул. „Жечка Карамфилова“ при пешеходната пътека преди  

кръстовището с ул. „Йорданка Николова“ в кв. Рудник; 

- на ул. „Христо Ботев“ при кръстовището с ул. „Николай Лъсков“ в кв. Черно 

море; 

- на ул. „Родопи“ преди пешеходната пътека между вход на ОУ „Братя 

Миладинови“ и бл. 40 в к-с „Братя Миладинови“, в двете посоки; 

- на локалното платно за движение на бул. „Проф.“ Яким Якимов“ до бл. 147   в 

ж.к. „Славейков“, в двете посоки; 

- на улицата между бл. 8 и ДГ „Иглика“ в ж.к. „Славейков“, в двете посоки; 

 

5. Обезопасяване на ОУ „Любен Каравелов“ в гр. Бургас посредством монтаж на 

предпазен парапет на тротоара пред вход/изход на  

ул. „Любен Каравелов“; 

 

6. Монтаж на предпазен парапет на ул. „Михаил Герджиков“ в с. Маринка,  

в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Стефан Караджа“ – 165 л.м. 

 

7. Обезопасяване на детска площадка и вход/изход на Кметството в с. 

Драганово посредством монтаж на предпазен парапет; 

 

8. Полагане на термопластични пътни знаци В26 (30км/ч) на асфалтовото  

покритие на входовете на ул. „Бяло езеро“, ул. „Йончево езеро“ и ул. 

„Сребърна“ в Индустриален Логистичен Парк в Северна Промишлена Зона. 

 

Камено Подмяна на компрометирани ограничителни системи на път BGS1051 /III-539/, 

разположени на прелеза между с. Ливада и с. Тръстиково. 

Проверка на хоризонталната и вертикалната улична маркировка пред всички 

училища и детски градини в общината и подновяване пред училищата на ул. 

„Христо Ботев“ и ул. „Димитър Благоев“ и пред детски градини на ул. “Царевец“ 

и ул. “Елин Пелин“, гр. Камено. Подновяване на хоризонтална маркировка на 

ул. „Освобождение“.   
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Поставяне на две светлоотразителни фигури, засилващи вниманието на 

шофьорите в обхвата на пешеходна пътека на кръстовището на ул. 

„Освобождение“ - ул. “Георги Кондолов“ и на пешеходна пътека СУ „Христо 

Ботев“, гр. Камено. 

Полагане на пътна настилка на ул. “Добри Чинтулов“, гр. Камено – 200 м. 

Основен ремонт и асфалтиране на ул. “19“, с. Кръстина – 125 м. 

Асфалтови кърпежи с. Русокастро на път BGS1051 /III-539/ в частта му на 

преминаване през населеното място. 

Асфалтови кърпежи гр. Камено по републикански път III-6008 от км.14+209 до 

км.14+700. 

Асфалтови кърпежи гр. Камено по републикански път III-5392 от км.11+014 до 

км.11+451. 

 

Карнобат 1. Изпълнени текущи ремонти по уличната мрежа - асфалтополагане за 98 760 

лв. по улиците "Кирил и Методий", "Георги Кирков",  "9-ти септември" и 

„Тринадесета”. 

 

2. Подновяване на хоризонтална пътна маркировка – 4 294 лв. по улици: 

 "Кирил и Методий" - пред училищата, "Екзарх Антим I", "Граф Игнатиев" - ДГ 

"Вълшебство", "Йордан Йовков" - у-ще "Хр.Ботев", до Златното езеро 

 

3. Направени тротоарни настилки, съгласно договор от 09.06.2022 г.: 

кв. „Възраждане” – 400 кв.м. 

ул. „Люлин” – 700 кв.м. 

ул. „Ц. Церковски” – 1200 кв.м. 

 

4. Сключен договор на 17.08.2022 г. за Авариен ремонт и подобряване 

безопасността на движението в участък от общински път BGS1060 с. 

Аспарухово - с. Смолник в границите на урбанизираната територия на с. 

Аспарухово 

 

5. Сключен договор на 29.08.2022 г. по обособена позиция № 2 „Подготовка на 

пътищата за експлоатация при зимни условия” по проведена обществена 

поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

на територията на общината и улици в гр. Карнобат и подготовка на пътищата 

при зимни условия през 2022 – 2023 г.”, включващ следните дейности: 

- отстраняване на повредите на настилката чрез запълване на пукнатини и 

изкърпване на дупки; 

- подравняване и профилиране на банкети; 

- освежаване на хоризонтална маркировка на  

пътищата при необходимост. 

 

6. Почистена крайпътна растителност на входове на гр. Карнобат, по улици и по 

общински пътища. 

 

Малко Търново 1. Почистване на отводнителни канавки и водостоци, оформяне на банкети и 

просветляване на общинска пътна мрежа. 

2. Извършена реконструкция и изградени тротоари  на ул. „Дядо Благо“ и част 

от ул. „Христо Смирненски“ в гр. Малко Търново. Предстои полагане на 

хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.  

3. Отбелязан е 29 юни – ден на безопасност на движението по пътищата със 

статии на сайта на Община Малко Търново и в местен вестник. 

4. С цел осигуряване на по-добра видимост през тъмната част на денонощието е 
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подменено изцяло уличното осветление в гр. Малко Търново с ново, 

осигуряващо голям периметър на осветеност. 

 

Несебър На проведено заседание е извършен анализ на транспортната обстановка и 

състоянието на пътно -транспортната инфраструктура в общината – улична 

мрежа и общински пътища. 

 

Изпълнени мероприятия в периода юни – август 2022 г.: 

 

Извършено обследване на транспортната инфраструктура на територията на 

общината;  

 

Набелязване на мерки и дейности за подобряване на експлоатационното ѝ 

състояние; 

 

Текуща поддръжка на пътната настилка: асфалтокърпежи, банкети; 

 

Текуща поддръжка на вертикална сигнализация: възстановяване на стара и 

полагане на нова хоризонтална пътна маркировка; 

 

Ремонт и подмяна на СПО /стоманена предпазна ограда (мантинела)/; 

 

В населените места се изпълняват съществуващите ГПОД и при нужда се 

актуализират; 

 

Изграждане на светофарна уредба на общински път BGS1120 (к.к. Сл. бряг – 

гр. Свети Влас). 

 

Поморие Подобряване на управлението на пътната безопасност: 

- Актуализиране на ГПОД за гр. Поморие; 

- Оптимизация на паркиране в ЦГЧ Поморие с Проект за кратковременно 

паркиране; 

- Внесен предварителен проект ГПОД на гр. Каблешково и гр. Ахелой; 

- Повишена безопасност на автомобилния парк; 

- Въведени финансови, административни и други стимули за безплатно 

паркиране в платена зона на ел. автомобили  ,тротинетки и  

и скутери;  

- Координация и взаимодействие между Общината и ОДМВР за съвместни 

проверки по подобряване на безопасността на пътната  инфраструктура; 

- Оглед на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка за новата 

учебна година; 

- Оглед и предписания за крайпътни обекти – автомивки, автосервизи и др. 

 

Доклад за подмяна на вертикалната сигнализация във връзка с промяна 

посочността на улици съгласно ГПОД на гр. Поморие; 

 

Публична обява и обсъждане на предварителен проект за ГПОД на гр. 

Каблешково и гр. Ахелой; 

 

Приета наредба за оптимизация на паркирането в ЦГЧ на гр. Поморие 

 

Доклад относно изтеклия летен туристически сезон; 
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Възстановена вертикална сигнализация по пътища и улици: 

- улици с. Страцин 

- улици гр. Каблешково 

- улици с. Бата 

 

Изсичане на храсти ,косене на пътни банкети, просветляване на крайпътна 

растителност по завои и кръстовища за по добра видимост: 

I-9 „Варна –Бургас“ в урбанизираната територия на гр. Поморие и гр. Ахелой 

 

Косене на банкети по общинската пътна мрежа; 

 

Текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа: 

Път BGS 1145 

Улици в с. Лъка 

Улици в гр. Поморие 

Улици с. Дъбник и с. Габерово 

Улици с. Порой и с. Горица 

Път BGS 1144 

 

Приморско 1. Освежаване на хоризонталната маркировка по уличната и пътната мрежа на 

територията на общината в близост до учебните заведения; 

2. Профилактика на монтираните изкуствени неравности по пътното платно 

около учебните заведения, детските градини и натоварени кръстовища; 

3. Оглед и привеждане в съответствие на вертикалната сигнализация в близост 

до учебните заведения, детските градини и натоварени кръстовища. 

 

Приложени са мерките, гарантиращи безопасността на учениците през новата 

учебна година. 

 

Руен 1. Провежда се обществена поръчка с предмет: 

Извършване на СМР по частично асфалтиране на общинска пътна и улична 

мрежа на територията на общината по подобекти с прогнозна стойност 80 000 

лв. с ДДС; 

2. Провежда се обществена поръчка с предмет: Текущ ремонт на общинска 

пътна и улична мрежа чрез асфалтиране, стабилизиране на банкета с 

прогнозна стойност 2 137 604 лв. с ДДС; 

3. Изградени са предпазни парапети пред детска площадка в с. Ябълчево и ОУ 

в село Дъскотна; 

4. Освежени са част от маркировката пред ЦДГ и училищата в общината, както 

и знаковото стопанство; 

5. Поставени са указателни табели на възлови кръстовища. 

 

Созопол 

 

Внасяне с докладна в Общинския съвет на окончателните проекти за ГПОД за 

територията на гр. Созопол и окончателния проект за зона за платено 

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

Нова Зона за успокояване на движението – зона 30 км/ч е определена 

територията на общински път BGS 12-10;  

 

Подновяване на положената маркировка по уличната мрежа пред училища и 

детски градини и площадки на територията на общината. 

Монтаж на нови пътни знаци и подмяна на съществуващи такива поради лошото 

им техническо състояние, с цел регулиране на движението в новосъздадените 

пътни участъци за територията на общината. 
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Подготовка за прибиране на част от паркоматите на „Синя зона“ и ъпдейтване 

на паркоматите, които ще останат да работят целогодишно.  

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. Сега изграденият не задоволява нуждите на 

желаещите да паркират, което налага изготвяне на проект за построяване на 

двуетажен или триетажен паркинг. Този проект трябва да се заложи в 

капиталовата програма на Общината за 2023 г. 

 

Средец 

 

1. Подменени стари пътни знаци и почистена част от крайпътната растителност 

в с. Дюлево; 

 

2. Освежени пешеходни пътеки и ревизия на спирките в гр. Средец; 

 

3. Обход на общинска пътна мрежа  и оглед на асфалтова настилка и  пътните 

знаци;  

 

4. Почистена крайпътна растителност в районите на детските градини и 

училищата на територията на цялата община. 

 

Сунгурларе 

 

1. Възстановяване на хоризонталната маркировка; 

 

2. Боядисване на парапети, предпазни огради; 

 

3. Поддържане на крайпътни насаждения (окопаване, пръскане, оформяне на 

короните). 

 

Царево 

 

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

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

проверки по сигнали; 

 

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

организация на движението и паркирането, изменения на планове за регулация 

и застрояване, схеми за монтаж на преместваеми съоръжения и проекти за 

временна организация на движението при извършване на строителни дейности; 

 

3. Изготвяне на заповеди за временна забрана за влизане или паркиране по 

отделни улици или участъци от тях през летния туристически сезон, забрана за 

тежка строителна механизация и др.; 

 

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

пътни платна, изрязване на растителност, обозначаване на опасни участъци, 

извършване на текущи ремонти на канавки и банкети; 

 

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

обществени сгради с пребиваване на граждани; 

 

6. Санкциониране на водачи неправилно паркирали в населените места - гр. 

Царево, гр. Ахтопол, с. Лозенец. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: Въпреки, че обобщената текуща информация беше 

изпратена предварително на членовете на ОКБДП и на ДАБДП, на кметовете на общини се 
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предостави възможност още веднъж накратко да докладват устно за дейността по безопасност на 

движението  на общинските администрации и по-специално предприетите мерки преди началото 

на новата учебна година. 

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:  

 

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 28 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: 

В процес на изпълнение. През отчетния период са проведени 18 бр. беседи в 

детските градини и училищата на обслужваната територия от ОДМВР-Бургас с 

участие на полицейски служители. 

В периода 14-19 септември 2022 г. ще се проведат открити занятия за 

запознаване на подрастващите с отличителните белези на униформата на 

пътния полицай. Ще се проведат на територията на гр. Бургас игри по БДП в 

двора на ДГ „Вълшебство“, ДГ „Иглика“, ДГ „Моряче“, ДГ „Х.Кр. Андерсен“ и ДГ 

„Делфин“.  

 

По тематично направление 2.11 Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движение по пътищата чрез провеждане на беседи в  

детските градини и училищата на обслужваната територия от ОДМВР-Бургас с 

участие на полицейски служители, по направление „Пътна полиция“. 

 

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 отчетния период е проведено обучение на 137 бр. полицейски служители 

на ОДМВР – Бургас по следните теми: 

- действия на полицейските служители при посещаване и раследване на 

ПТП 

- документи и ред за съставянето им при ПТП, съгласно Наредба Iз-

41/2009 г. 

- Процедура № 1 за реагиране на полицейски органи при сигнал за ПТП, 

утвърдени със заповед № 8121з-1039/2019 г. 

 

По тематично направление 3:  Контрол ефективен и превантивен:  
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3.2 Анализ на травматизма по места и часови интервали с цел засилване на 

контролната дейност в определени участъци: 

За месеците април и юни и юли 2022 г. са направени  

анализи на травматизма на територията на областта по места и часови 

интервали. Информацията е предоставена с разпоредително писмо рег. № 

251р-27607/2022 г. На РУ при ОДМВР – Бургас  за засилване на контролната 

дейност. Като потенциално 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 осъществява приоритетно контрол на 

скоростните режими.   

Проведени са 32 бр. специализирани полицейски операции за осигуряване 

безопасността на движението. През отчетния период  са съставени 223 бр. 

АУАН на водачи на МПС, за които е установена концентрацията на алкохол в 

кръвта над 0,5 на хиляда чрез измерването му в издишвания въздух; 87 бр. 

АУАН за употреба на наркотични вещества; съставени са 33 322  бр. ел. фиш 

занарушения 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 

пътнотранспортната обстановка: 

Проведена са специализирани операции през месеците юни и юли 2022 г. на 

територията на община Бургас с насоченост към водачите на МПС, 

осъществяващи обществен превоз на товари и пътници съвместно с РДАА 

Бургас. Съставени са 67 бр. АУАН, от тях 7 бр. за надвишаване нормите за 

натоварване на ос и 1 бр. за установена концентрацията на алкохол в кръвта 

над 0,5 на хиляда чрез измерването му в издишвания въздух. 

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

двуколесни ППС на територията на община Бургас. Констатирани са 31 бр. 

нарушения на ЗДвП, от тях водачи на мотоциклети – 4 бр. и водачи на 

велосипеди – 27 бр. 

   

По тематично направление 4: Щадяща пътна инфраструктура  

Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) и 

ОДМВР с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура. 

 

4.17 Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, 
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съвместно преди настъпване на летния сезон, началото на учебната година, 

преди началото и след края на зимния сезон: 

– През месец септември 2022 г. е изготвен график и ще бъдат извършени 

съвместни проверки с представители на съответните Общини и полицейски 

служители при ОДМВР – Бургас за наличие на неизправности по уличната пътна 

мрежа/пътна маркировка, липсващи пътни знаци и увредена предпазна  

еластична ограда, нарушена цялост на пътното покритие в близост до училища 

и детски детски градини. Ще бъдат изготвени съвместни протоколи за 

констатациите и срокове за отстраняване на констатирани нередности.  

 

4.21 Обозначаване, обезопасяване и проследимост на места с концентрация на 

ПТП по републиканските пътища: 

През отчетния период във връзка с Наредба за процедурите за управление на 

безопасността на пътната инфраструктура е направен анализ на настъпилите 

ПТП на РПМ и улици в населени места. Установени са нови 3 бр. УКПТП /за 

2021 г./, както следва: път II-99 с начало км 36+500 и край км 36+700, път I-9 

с начало км 310+000 и край 310+100, АМ Тракия км 345+000 /посока от гр. 

София към гр. Бургас/. Изготвена е обобщена информация, която ще се 

предостави на ОПУ-Бургас и ДАБДП за категоризиране безопасността на 

пътищата. 

 

Пътнотранспортен травматизъм: 

 

През периода от 10.06.2022 г. до 30.08.2022 г. на територията на ОДМВР-

Бургас са настъпили 161 ПТП с пострадали участници в движението, като от тях 

15 са загинали и 201 са ранени. 14 души са тежко ранени с опасност за живота. 

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

следва: 

Водач - 10 загинали и 10 тежко ранени; 

Пешеходец - 1 загинал и 1 тежко ранен; 

Пътник - 4 загинали и 3 тежко ранени. 

 

Съпоставено със същия период на 2021 г. се наблюдава увеличение при общия 

брой на настъпилите тежки ПТП с 13, увеличение на загиналите с 9 и 

намаление на ранените с 3. 

 

Наблюдава се тенденцията преобладаващата част от тежките ПТП да възникват 

на територията на  населените места - 106 ПТП с 8 загинали и 129 ранени. 

Най-характерните по вид ПТП през отчетния период са “блъскане на 

пешеходец” - 30 ПТП с 1 загинал и 32 ранени, „друг вид ПТП“- 21 ПТП с 3 

загинали и 21 ранени, „сблъскване между МПС странично“ – 17 ПТП с 3 

загинали и 24 ранени, „сблъскване между МПС отзад“- 16 ПТП с 19 ранени, 

„преобръщане на МПС извън пътното платно“ – 12 ПТП с 2 загинали и 13 

ранени, „блъскане в крайпътно съоръжение“ – 10 ПТП с 2 загинали и 15 ранени 

и „сблъскване между МПС челно“ – 10 ПТП с 1 загинал и 17 ранени участници. 

 

По отношение на основните причини за възникване на ПТП, в частност на 

тежките ПТП се явяват движението несъобразена скорост с пътните 

условия,друго нарушение на водача, отнемане предимство на пешеходец, 

отнемане предимство на ППС на кръстовище и внезапна промяна посоката на 

движение.  

 

По отношение на мястото на възникване на ПТП, за територията на областта се 
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забелязва, че 106 от тежките произшествията са настъпили в  населени места с 

8 загинали и 129 ранени. За територията на гр. Бургас най-уязвими се 

очертават основните пътни артерии, а именно булевардите, които се 

характеризират с най-висока интензивност на движението, както на 

автомобилните, така и на пешеходните потоци и макар да няма ясно изразени 

места с концентрация на ПТП, тези основни пътни артерии, видно от посочените 

по-горе данни се явяват потенциално опасни места от възникване на ПТП. 

 

Разпределението по общини на настъпилите тежки ПТП със загинали и тежко 

ранени участници е както следва: 

Бургас – 72 тежки ПТП с 9 загинали и 2 тежко ранени, 

ПУ „Камено“ – 1 тежко ПТП с 1 загинал, Айтос – 9 тежки ПТП с 1 тежко ранен, 

Поморие – 11 тежки ПТП с 1 тежко ранен, Руен - 5 тежки ПТП с 1 загинал, 

Созопол – 6 тежки ПТП с 1 загинал и 3 тежко ранени, Средец – 6 тежки ПТП с 1 

ранен, Сунгурларе – 5 тежки ПТП с 1 загинал, Царево – 2 тежки ПТП с 1 

загинал и 2 тежко ранени, 

Несебър – 23 тежки ПТП с 2 тежко ранени. 

 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания: До 

Общини 43 бр., до ОПУ 12 бр. 

 

През отчетния период са направени общо 55 бр. писмени предписания до 

общини и ОПУ - Бургас. По всички предписания постъпват уведомителни писма 

за предприети мерки или планирани мероприятия за отстраняване на 

несъответствията. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

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“ 

 

Обект: Път І-9 „Обзор – Сл. бряг „от 

км 170+200 до км 203+396 

 

 

 

Извършени дейности 

 

Изработва се проект.  

 

 

 

 

 

Съгласуван е I-ви междинен етап от 

проекта  за  основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя с  изграждане 

на трета лента в определени участъци.  
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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 - М. 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 

 

 

Трайно укрепване на проявени 

деформации на пътното платно на 

републикански път III-9901 „Царево 

– Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

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 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 

деформации на пътното платно на 

републикански път III-9901 „Царево – 
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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 

(съгласуванТехнически 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 

Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

Резово“ вучастъка от км 9+975 до км 

10+285  

 

 

Изпълнени СМР – 80 % 

 

 

 

Към момента не е осигурен финансов 

ресурс за извършване на превантивен 

ремонт на пътя.  

 

Изпълнен е превантивен ремонт на 

пътя. При осигурен финансов ресурс ще 

бъде положена хоризонтална 

маркировка, ограничителни системи за 

пътища и вертикална сигнализация. 

положена маркировка. 

 

Изпълнява се превантивен ремонт на 

пътя. Изпълнено СМР 25% 

 

 

Изпълнен е превантивен ремонт на 

пътя. При осигурен финансов ресурс ще 

бъде положена хоризонтална 

маркировка, ограничителни системи за 

пътища и вертикална сигнализация. 

положена маркировка. 

 

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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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. 

 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

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:  

 

1. Обучение на деца и ученици по 

БДП в системата на образованието 

Обучението на децата и учениците по 

БДП за учебната 2022/2023 година ще 
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2. Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по БДП за 

деца и ученици в системата на 

образованието  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

се извършва според рамковите 

изисквания на Наредба № 13 / 

21.09.2016 г. за гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурното образование и по 

учебни програми, утвърдени със 

Заповед № РД-09-2684/ 20.09.2018 г. 

на министъра на образованието и 

науката. 

Осигуряват се дидактически средства и 

материали (помагала, картини, играчки, 

графични схеми, макети, познавателни 

книжки, технически средства, 

мултимедийни презентации и др.) 

Провеждат се квалификационни 

дейности за усъвършенстване на 

методите и формите на работа на 

учителите във връзка със 

задължителните теми по БДП, заложени 

в програмите за възпитание и обучение 

по БДП. 

С цел подобряване качеството на 

знанията и уменията, свързани с 

обучението и възпитанието на децата и 

учениците за безопасност на 

движението по пътищата за учебната 

2022/2023 ще бъдат  изградени закрити 

и открити площадки по БДП в 8 детски 

градини и 16 училища от област Бургас, 

финансирани по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, 

Mодул 5 „Площадки за обучение по 

безопасност на движението по 

пътищата“.  

 

Дейностите по БДП в образователните 

институции на територията на област 

Бургас, се осъществяват съгласно 

актуализираните Годишни план-

програми за безопасност на движението 

по пътищата, разработени в изпълнение 

на Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата 

в Република България 2021 – 2030 г.  

Актуализиране на инструктажите по 

БДП за учениците за началото на 

учебната година. 

Провеждане на родителски срещи за 

родителите на всички деца и ученици с 

акцент към проблемите и изискванията 

по безопасност на движението по пътя 

(БДП), свързани с рисковото поведение 

на възрастните, личната безопасност и 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Мерки на училищните комисии в 

развитието на средата за обучение 

по БДП и прилежащата пътна 

инфраструктура, и организация на 

движението в непосредствена 

близост до училището  

 

опазване здравето и живота на децата и 

останалите участници в движението. 

Организиране съвместно с 

представители на РПУ безопасно 

придвижване на учениците до училище 

и осигуряване на полицейско 

присъствие на опасните кръстовища. 

Провеждане на кампания „Пътят на 

първокласника“. Определяне на най-

безопасния маршрут от дома до 

училище и обратно. 

Класните ръководители ще запознаят 

учениците с пътно-транспортната 

обстановка в района на училище и 

правилата за движение на пешеходци.  

 

Детските и ученически туристически 

пътувания с обща цена се провеждат 

след одобрението на Началника на РУО 

– Бургас. Детските и ученически 

туристически пътувания по НП „Отново 

заедно“ се провеждат след одобрението 

на Министерството на образованието и 

науката. 

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. 

 

Със заповед на директора на 

образователната институция, преди 

стартиране на учебната година, се 

изготвя План на училищната комисия по 

безопасност на движението, включващ 

длъжностни лица и задължения, които 

следят за спазването на правилата за 

движение и създават култура на 

безопасно движение на всички 

деца/ученици. 

Във връзка с обезопасяване на 

районите около сградите на 

образователните институции, преди 
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започване на учебната година 

училищната комисия (УКБДП) извършва 

оглед на прилежащата пътна 

инфраструктура към училището с цел 

установяване и предприемане на мерки 

и действия за обезопасяване на района 

- пътна сигнализация и маркировка на 

улиците около учебните заведения, 

съоръженията, монтирани пред 

входовете, осигуряващи безопасност на 

децата/учениците – предпазни 

мантинели и пана, изкуствени 

препятствия на улицата за 

принудително намаляване скоростта на 

движение на МПС. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

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:  

 

Пътнотранспортен травматизъм и дейност на ЦСМП: 

 

• брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали – към 29.08. 

2022г. общо – 237 ПТП; починали  - 7; общо пострадали – 230. 

 

• брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози - 

201 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 пациенти 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 е имало някои затруднения при времето за реакция, но 

успяват да влязат във времевите рамки по отношение на реакцията при 
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възникване на ПТП. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

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:  

 

1. Превенция на пътния травматизъм и обучение на подрастващите за оказване 

на първа долекарска помощ: 

1.1. Проведени занимания по програма Хелфи /за първа помощ и пътна 

безопасност/ за деца от детска градина „Моряче“ - Бургас; 

1.2. Проведени занимания по програма Хелфи с ученици от ОУ „Бр.Миладинови“ 

- Бургас; 

1.3. Участие на доброволци в обучителен лагер с деца от Детско полицейско 

управление и деца-бежанци, провел се в гр. Несебър във връзка с 

Националната програма на МВР за превенция в детска възраст; 

1.4. Проведено обучение по първа помощ по покана на Младежкия 

международен център - Бургас за младежи от цялата страна –участници в летен 

лагер в Бургас; 

1.5. Проведени занимания по програма Хелфи с децата от лятната занималня 

към бургаското читалище "Асен Златаров" и занималнята към ЦПЛР към Община 

Бургас; 

1.6. Участие на доброволци в професионалния празник на МВР с демонстрации 

по първа помощ, раздаване на информационни материали по темата и 

демонстрация на т. нар. "алкохолни очила" с желаещите минувачи. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

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

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

8. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РДАА Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

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

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Извършени контролни проверки на пътя по превозните средства, извършващи 

обществен и собствен превоз на пътници и товари – 2100 бр.; 

 

Проверки в предприятия, извършващи международни превози и превози в 
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страната - 350 бр.; 

 

Проверки в учебни центрове за обучение на кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на моторно превозно средство – 39 бр. 

 

Проверки на контролно -техническите пунктове за извършване на периодични 

прегледи на пътни превозни средства – 66 бр.; 

 

Проверки на психологическите лаборатории – 5 бр. 

 

Проверки на автогари – 12 бр. 

 
 

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:  

Със заповед на Областния управител е определена работна група, в която участват представители 

на институциите, имащи ангажимент да организират подготовката и провеждането на съвместното 

областно учение за реакция при ПТП през октомври. 

Проведени са две извънредни заседания на ОКБДП с участието на представители на отговорните 

институции за решаване на проблема с изграждане на кръстовище в  Приморско. Протоколите са 

изпратени на ДАБДП, на ОПУ Бургас и на Община Приморско. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ  

По т. 2 от дневния ред във връзка с напредъка на подготовката за провеждане на съвместното 

областно учение за реакция при ПТП, планирано през октомври, докладваха както следва:  

Д-р Желязков се извини, че поради ангажираност в обучение му се налага да се оттегли по-рано 

от заседанието и изрази готовността на ЦСМП да съдейства по всяко време и по всякакъв начин за 

провеждане на учението, като очаква да бъде уведомен за датата и мястото. Той поиска да бъде 

информиран за мащаба на акцията и за размера на участието на ЦСМП. 

Пламен Николов - зам. председател на работната група заяви, че планът за учението ще бъде 

готов през първата седмица на октомври. Беше изкоментирана идеята вместо на живо, учението да 

се проведе само по документи и снимков материал, тъй като органите на МВР съвместно с РДАА, 
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ОПУ и ЦСМП практически всеки месец така да се каже „провеждат учение“ в реални условия при 

истински ПТП, когато се налага да се затварят пътища и да се осигурява възможност за 

преминаване на линейките. Възможността за такъв вариант предстои да се разгледа от членовете 

на работната група, която подготвя плана за учението, както и да бъде обсъдена с ДАБДП. 

Проф. Нейкова постави задача на отговорните институции, представени в работната група, да 

проведат консултации и проучване как трябва да се проведе учението и да я уведомят 

своевременно. 

По т. 1 от дневния ред във връзка с липсващата пътна маркировка, както и налична в много лошо 

състояние на път Е87/9 в частта между Обзор и Несебър, становището на ОПУ – Бургас беше 

изразено от Митко Порязов, който обясни, че пътят Обзор – о.п. Слънчев бряг – Бургас 

(Приморски проход) се поддържа чрез програмата за текущ ремонт. Миналата година е изкърпена 

настилката, попълнени са банкетите и са почистени земните окопи за над 405 000 лв. По-миналата 

година е положена хоризонтална маркировка по цялата дължина на прохода. Тази година се 

предвижда нейното подновяване според разполагаемите финансови средства. За трайното 

подобряване на експлоатационното състояние на трасето е необходим основен ремонт.  За над 33 

км от този път през Приморски проход в момента се подготвя технически проект за основен ремонт 

(реконструкция) с предложение за изграждане на трета лента в определени участъци. 

Проектирането се разработва на три междинни етапа. В момента се разработва проектът на втория 

междинен етап, който е представен в АПИ след корекции и допълнения и предстои да бъде 

разгледан на Експертен съвет там. При готов проект ще се разгледат възможностите за обявяване 

на обществени поръчки за избор на строител и строителен надзор през следващата година. До 

стартирането на дейностите по трайното подобряване на експлоатационните качества на този път 

ОПУ ще продължава да полага грижи за осигуряване на безопасни условия за движение. 

По т. 3 във връзка с изпълнението на заповед № РД-10-213/ 18.08.2022 г. на Областния 

управител във връзка с упражняване в пълен обем правата и задълженията на кметовете на 

общини и на ОПУ, произтичащи от Закона за пътищата и подзаконовите нормативни документи, 

отново се изказа Митко Порязов. Той подчерта, че всичко, което е залегнало в заповедта, е 

разписано в задълженията на АПИ и нейното специализирано звено ОПУ – Бургас. В момента се 

извършват съгласно одобрени задания изкърпвания на места по ІІІ-906 Бургас – Каблешково, 

такива бяха извършени и пролетта преди настъпването на летния туристически сезон по ІІ-99 

Бургас – Созопол и съгласно отпуснатите средства са изпълнени. Оттук нататък се чака 

финансиране. 

Проф. Нейкова препоръча да се подготви ново писмо до АПИ, тъй като лично се е натъкнала на 

липса на маркировка и наклони по пътя, които биха довели до ПТП. 

Румен Кисьов – зам. кмет на община Созопол се изказа във връзка с предстоящия есенно-зимен 

период. Той подчерта, че преди началото на учебната година по маркировките е направено 

всичко, каквото е било във възможностите на общинската администрация; особено внимание е 

обърнато на училища и детски градини и районите около тях, също така и на междуселищните 

връзки. Сериозно внимание е обърнато и са заделени средства за „прословутия“ надлез на Атия. 

Каквото е било необходимо е направено от страна на Общината, сега се обръщат за съдействие 

към ОПУ, което е собственик. 

Проф. Нейкова обобщи, че може да се проведе една съвместна среща с цел осигуряане на 

функционалната пригодност на надлеза. 

Митко Порязов отговори, че има действащо споразумение 
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КОМИСИЯТА РЕШИ: 

11.  Работната група за подготовка на съвместното областно учение да представи начина и 

плана за провеждане на учението през първата седмица на месец октомври. 

12.  ОПУ Бургас отново да подготви и изпрати писмо до АПИ във връзка с финансиране на 

дейностите си съгласно своите задължения, произтичащи от Закона за пътищата.  

 

В заключение проф. Нейкова даде думата на представителя на ДАБДП, включен дистанционно 

в заседанието, който отбеляза както следва: 

Областните учения би било добре да се провеждат реално като тренировъчни, за да се проиграват 

различни ситуации, тъй като възникват някои дефицити в дадени аспекти. Той даде пример без да 

цитира конкретна област, където при провеждане на учение за реакция при ПТП с пожар в тунел 

не са сработили вентилаторите, които е трябва ло да отведат пушека извън тунела, а също така не 

са се задействали и нивомерите за водата при гасенето на пламъците. Важното е да се видят къде 

са дефиците, за да могат да се предотвратят; трябва да се реагира превантивно, а не рефлективно 

на дадена ситуация. Също така би могло да се повиши координацията между отделните структури, 

да се знае кой за какво отговаря и кой ще е ръководител на дадената операция и да бъде на 

областно ниво, а не в съответната община. Всеки един си знае ангажиментите в спасителната 

верига; хората, които работят на терен са много добре подготвени, реално най-много вземат 

отношение органите на МВР, РДПБЗН и ЦСМП. Но ролята на областните управители и на местната 

власт също така е доста голяма. 

По отношение на предстоящите обучителни семинари за Общините е необходимо да се посочи по 

един участник на този етап, като обобщената информация бъде изпратена в дадения срок на 

ДАБДП, за да може да се предвиди колко хора ще присъстват и да се ангажира зала със 

съответния капацитет.  

Проф. Нейкова благодари на участниците в заседанието, като заяви, че ще разчита на тяхната 

отговорност и експедитивност за по-доброто взаимодействие между институциите, защото само 

така може да се постигнат резултати. 

Председателят на ОКБДП закри заседанието в 11.10 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 

Да бъде представен на Областния управител  

планът за провеждане на учението 

 

За изпълнение Работната 

група за 

подготовка на 

съвместното 

областно 

учение 

 

Първата 

седмица на 

месец 

октомври 
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Да се подготви и изпрати писмо до АПИ във 

връзка с финансиране на дейностите си 

съгласно своите задължения, произтичащи от 

Закона за пътищата. 

 

За изпълнение ОПУ В кратък 

срок след 

заседанието 

 

КРАЙ: 11.10 ч.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

 

1. Материали към дневния ред  - предварително изпратени на ДАБДП: 
 

- Обобщена текуща информация по Образец 4.0 за дейността на ОКБДП; 

- Писмо с вх. № 94-00-1617/02.09.2022 г. (Сигнал за липсваща и налична в много лошо 

състояние маркировка на път Е87/9 в частта между Обзор и Несебър). 
 

1. Присъствен списък на участниците в заседанието. 

 

 

 

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

/проф. д.н. Мария Нейкова/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

 

…………………………………… 

/Мариана Динева/ 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП               

 

 

 

 

 

    


