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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 
 
 11.11.2022 г. 
  

 

Днес, 11 ноември 2022 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОКБДП.  

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

     1.Мария Ценова – Зам. областен управител на област Бургас 

     2.Мариана Динева – Секретар на ОКБДП 

     3.Митко Порязов – Директор на ОПУ Бургас 

     4.Байчо Желязов – Началник група в Сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР Бургас 

     5.Анелия Мухова – Инспектор в РДАА Бургас 

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

     7.Димитър Драгнев – Началник група „Оперативен център“ към сектор „ПГСД“ в РДПБЗН Бургас 

     8.Борислав Мицов – РДПБЗН Бургас 

     9.Иван Бъчваров – Ст. експерт в РУО Бургас 

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

     11.Наталия Миткова – Началник на Районен център 112 Бургас 

     12.Тодор Йосифов – Председател на Национално сдружение „Младежки глас“ 

     13.Мехмедали Руфадов – Началник отдел „Благоустрояване“ в Община Айтос 

     14.Пламен Димитров – Директор на ОП „Транспорт“ към Община Бургас 

     15.Иван Гюлев – Началник отдел „Безопасност и организация на движението“ в Община Бургас 

     16.Петър Войнов – Директор на дирекция „УТЕСТК“ на Община Камено 

     17.Стефка Иванова – Зам. кмет на община Карнобат 

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

     19.Георги Николов–Гл. експерт „Организация и безопасност на движението“ в Община Несебър 

     20.Кунчо Гайдов – Зам. кмет на община Поморие 

     21.Николай Сотиров – Специалист „Контрол в строителството“ в Община Приморско 

     22.Пламен Христозов – Гл. инспектор в Община Руен 

     23.Йордан Петков – Директор на дирекция „УССДП“ в Община Созопол 

     24.Димитър Гавазов – Зам. кмет на община Сунгурларе 

     25.Марин Киров – Зам. кмет на община Царево 

 

От ДАБДП в заседанието се включи дистанционно Росен Рапчев. 

 

НАЧАЛО: 10 ч.  
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Мария Ценова 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 

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

осигуряване безопасността на движението по пътищата преди настъпването на зимния период.  

2. Докладване на информация от ОДМВР във връзка със съвместното областно учение за реакция 

при ПТП, проведено на 12 октомври по тематично направление 6 Спасителна верига за опазване 

живота на Годишната областна план-програма за 2022 г. 

3. Разни. 

Докладващият представи следната информация: Предлага по т. 3 от дневния ред да се 

включи: Обсъждане на оптимизираните образци за планиране и докладване във връзка с 

предстоящото изготвяне на Годишната областна план-програма и на  Годишния областен доклад 

по БДП. Разясняване на променения срок за представяне в ДАБДП на двата документа заедно до 

15.01.2023 г. (писмо № ДАБДП 01-787 от 01.09.2022 г., изпратено до областните управители и до 

кметовете на общини) 

Изказвания на членове на ОКБДП: Присъстващите са съгласни с предложението. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

ПО ТОЧКА 2 

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

Докладва: Секретар на ОКБДП 

Докладващите представиха следната информация:  

Областна  

администрация 

Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

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

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  
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Проведено съвместно областно учение за реакция при ПТП на 12.10.2022 г. по 

план, изготвен от работна група, назначена със заповед на Областния 

управител  (Тематично направление 6 Спасителна верига за опазване живота 

на Годишната областна план-програма за 2022 г.) 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: Във връзка с проведеното съвместно областно учение за 

реакция при ПТП докладва Байчо Желязов по т.2 от дневния ред. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема отчетената информация за сведение. 

 

Общини  Докладваната съгласно образец 4.2 информация (изпълнени мерки по  

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

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Айтос 1. Общинските служители и работници отговарящи на хоризонталната 

маркировка и вертикална сигнализация са инструктирани през  месец 

Септември по БДП. 

 

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

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

поставени пътни знаци – липсващи, стари пътни знаци са подменени с нови на 

територията на общината. 

 

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

в крайпътните пространства се поддържат и са в отлично състояние. 

 

3.1 Общинските пътища на територията на общината с опасни дървета и храсти 

в крайпътните пространство се поддържат целогодишно, през последните три 

месеца са почистени посочените по-долу храсти в крайпътните пространства. 

 - гр.Айтос – с.Лясково 

 - гр.Айтос – с.Пещерско 

 

4. Пътната маркировка и сигнализацията в общината се поддържат в 

съответствие с изискванията на Наредба № 2. Надлъжната и напречната 

маркировка са освежени през месец октомври, след като са извършени 

цялостни обходи и огледи на състоянието на общинските пътища на 

територията на общината съвместно между общинската администрация и РУ на 

МВР – гр.Айтос. 

 

4.1 Пътна маркировка с перли     

 - Надлъжна маркировка от гр.Айтос до с.Мъглен – 12 км. (изпълнено); 

  

- Напречна маркировка пластик 134,13 кв.м. (изпълнено).   

     

5. Община Айтос е подписала Споразумение с Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство за финансиране на общински проект „Изграждане,  

реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, 
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кв.5Б, кв.8, кв. 8А, кв.8Б по плана на гр.Айтос.  

Община Айтос ще получи финансиране за над 3 млн. лв. Финансирането ще е в  

рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г. 

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

безопасността на движението на територията на община Бургас /подмяна на 

пътни знаци, неотговарящи на изискванията на БДС 1517/; 

 

2. Подновяване на хоризонтална напречна и надлъжна маркировка на  

територията на община Бургас – 2884 кв.м.; 

 

3. Обособяване на нова пешеходна пътека на ул. „Баба Тонка“, кв. Сарафово в 

района на ОУ „Христо Ботев“; 

 

4. Изграждане на напречни изкуствени неравности на следните места: 

- на ул. „Баба Тонка“ в кв. Сарафово; 

- на ул. „Брацигово“ в кв. Сарафово; 

 

5. Обезопасяване на ОУ „Христо Ботев“ в кв. Сарафово посредством монтаж на 

предпазен парапет на тротоара на ул. „Баба Тонка“; 

 

6. Изпълнение на проект: „Организационно-технически мероприятия за 

подобряване безопасността на движение на бул. „Стефан Стамболов“ в  

участъка от ул. „Струга“ до бул. „Никола Петков“ включително, гр. Бургас“; 

 

7. Въвеждане на зона 30 в карето заключено между ул. „24-ти Пехотен 

Черноморски полк“, ул. „Адам Мицкевич“, ул. „Демокрация“ и ул. „Константин 

Величков“ в к-с „Лазур“; 

 

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

покритие на входовете на ул. „Георги Баев“ – 2 броя, ул. „Велико Търново“  – 2 

броя и на улицата между бл.7 и бл.9 в к-с „Лазур“ – 1 брой; 

 

9. Полагане на термопластичен пътен знак В26 (50км/ч) на асфалтовото  

покритие на входа на кв. Долно Езерово, гр. Бургас. 

 

Камено Полагане на пътна настилка между с. Константиново и с. Тръстиково; 

Асфалто-кърпежи в с. Константиново – 340 кв.м.; 

Асфалто-кърпежи в с. Черни връх. 

 

Карнобат 1.Изпълнени текущи ремонти по уличната мрежа – асфалтополагане за 126 676 

лв. по ул. „Тринадесета” в гр. Карнобат. 

 

2.Подновяване на хоризонтална пътна маркировка – 7 835 лв. по улици 

„Тринадесета” и "Москва".  

 

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

ул. „Струма” – 250 кв.м 

ул. „Тунджа” – 530 кв.м 

ул. „Панайот Хитов”–300 кв.м 

ул. „Ц. Церковски” – 120 кв.м 

 

4.Съгласно сключен договор на 17.08.2022 г. за Авариен ремонт и подобряване 

безопасността на движението в участък от общински път BGS1060 с.Аспарухово 
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- с.Смолник в границите на урбанизираната територия на с. Аспарухово – 

обектът е приключен с Акт 15 и се подготвя документация за държавна 

приемателна комисия. 

 

5.В изпълнение на договор от 29.08.2022 г. - Изпълнени дейности по общински 

пътища: 
 

BGS2065  / I - 6, Карнобат - Айтос / - Соколово – Хаджиите - запълване на 

пукнатини  и изкърпване на дупки, подравняване на банкети; 
 

Път Добриново – Житосвят - запълване на пукнатини и изкърпване на дупки, 

подравняване на банкети, почистване канавки. 

 

Малко Търново За осигуряване на нормално функциониране на общинската пътна мрежа е 

подписан договор с фирма -изпълнител за зимно поддържане и 

снегопочистване за експлоатационен сезон 2022/2023 г. Определено е лице от 

Общинската администрация, което да контролира изпълнението на договора. 
 

Във връзка с настъпилия есенно-зимен сезон  и с цел осигуряване на по-добра 

видимост през тъмната част на денонощието са подменени осветителни тела и е 

променен часа на включване на уличното осветление в населените места. 
 

Извършен ремонт и рехабилитация на общински път № BGS3097 / ІІІ-907,  м. 

Босна – Визица /- Калово, като са асфалтирани три участъка с обща дължина 

1047,5 м. 
 

Извършена текуща поддръжка на цялата общинска пътна мрежа, като е 

почистена от крайпътна растителност, почистени са и са оформени канавки и 

банкети. 

 

Несебър На проведено заседание е извършен анализ на състоянието на пътно-

транспортната инфраструктура в общината – улична мрежа и общински пътища. 

Набелязани са мерки за подготовка експлоатацията на пътно-транспортната 

инфраструктура при есенно-зимни условия. 

 

- Извършено обследване на транспортната инфраструктура на територията на 

Общината;  

- Набелязани 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. 

 

Поморие Подобряване на управлението на пътната безопасност: 

Промяна в организацията на движението по ул. „Княз Борис“ в гр. Поморие; 

Промяна в организацията на движението в централна част с. Бата. 
  
Повишена безопасност на автомобилния парк - Въведени финансови, 

административни и други стимули за безплатно паркиране в Платена зона на 

ел. автомобили, тротинетки и и скутери;  

Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и учащи в 
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училища и детски градини;  
  
Координация и взаимодействие между Община и ОДМВР - Съвместни проверки 

по подобряване на безопасността на пътната  инфраструктура 

1. Оглед на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка за есенно-

зимен сезон 2022-23 г. 

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

Изградени изкуствени неравности за ограничаване на скороста по по ул. „Княз 

Борис“ в гр. Поморие; 

Възстановена организация на движението в централна част на с. Бата. 

Нова ограничителна система /мантинела/ по път BGS 1149 /90 м./ при км. 

0+850. 
 

Доклад относно изминалия  летен сезон 2022 г. 
 

Възстановена вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка пред 

училища и детски градини на територията на цялата община. 
 

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

разстителност по завои и кръстовища за по добра видимост: 

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

Ахелой 

2. По път BGS 1149 “Поморие- 

          Каменар“ 
 

Текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа: 

1. Път BGS 2143, BGS 2141, BGS 2148;  

2. Улици в с. Лъка; 

3. Улици в гр. Поморие 

4. Улици в с. Горица и с. Порой. 

 

Приморско 1. Подготовка за зимния сезон по отношение на снегопочистващата техника и 

осигуряване на обработващи материали – пясък, луга и др. Уточнени са 

фирмите ангажирани със снегопочистването на територията на общината, 

наличната техника и материали, както и тяхното разпределение по райони /  

кметства. 
 

2. Почистени са речните корита в участъците на съставните населени места в 

община Приморско – с. Ново Паничарево и с. Ясна Поляна (в непосредствена 

близост до жилищни и стопански постройки, пътища, улици и мостови 

съоръжения). 
 

3. Финализиране в рамките на настоящата календарна година на обект 

„Рехабилитация на общински път /IV-90069/ Приморско –  

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

Приморско“. 

Конкретно към отчетната дата: 

3.1. Завършено е полагането на асфалтовата настилка; 

3.2. Частично изпълнение на пътните банкети; 

3.3. Предстои поставянето на мантинели,хоризонтална пътна маркировка и 

вертикална пътна маркировка. 
 

4. Рехабилитация на ул. „Нептун“ в гр. Приморско и поставяне на вертикална  

маркировка; ул. „Лотос“ в гр. Приморско – извършен е текущ ремонт, подмяна 
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на ВиК, тротоари и асфалтова настилка. 
 

5. Поставяне на допълнителни табели към пътни знаци на кръгово кръстовище в 

гр. Приморско. 
 

6. Освежаване на хоризонталната маркировка и поддръжка на вертикалната  

маркировка по уличната мрежа на територията на община Приморско. 

 

Руен - Изпълняват се строително-монтажни работи по договор с предмет 

„Маркировка на общинска пътна мрежа“; 

- Изпълняват се строително-монтажни работи по договор с предмет 

„Допълнителни мерки на урбанизираната територия на с. Просеник на път ///-

2085; 

- Завършено е изпълнението по договор с предмет „Извършване на СМР по 

частично асфалтиране /кърпежи/ на общинска пътна мрежа на теритопията на 

община Руен по подобекти“; 

- Предстои да започне изпълнението на обществена поръчка с предмет „Текущ 

ремонт на общински пътища и улици чрез асфалтиране и стабилизиране на 

банкети по пътища и населени места по обособени позиции с прогнозна 

стойност 2 137 605 лв. с ДДС. 

 

Созопол 1. Стартирани са обществени поръчки за асфалтиране, преасфалтиране, 

асфалтови кърпежи основен и локален ремонт, както и дейности по 

превантивното поддържане и на техните съоръжения и принадлежности на 

територията на община Созопол и на улична мрежа на гр. Созопол, гр. 

Черноморец,  с. Атия, с. Зидарово, с. Габър: 

ОП 1 Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Созопол и гр. Черноморец; 

ОП 2 Текущ ремонт на улична мрежа в с. Атия, с. Зидарово и с. Габър; 

ОП 3 Текущ ремонт на 4-класна общинска пътна мрежа.   
 

2. С цел превенция са проектирани и изградени площадки за пътна безопасност 

в учебни заведения, открита е площадката в ОДЗ „Здравец“ – гр. Созопол, в 

момента се изграждат в ОУ “ Христо Ботев “ – гр. Черноморец и ОбУ „Христо 

Ботев “, с. Росен. 
 

3. Монтирани са изкуствени неравности и пътни знаци на ул.“ Каваци“ пред 

главния вход на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“; подновява се маркировката на 

пешеходни  пътеки тип „Зебра“ за територията в близост до училища и учебни 

заведения в общината; общински служители монтират пътни знаци в 

изпълнение на новия Генерален план за организация на движението, монтажът 

става по райони поетапно. 

 

Средец 1. Основен ремонт на ул. „Тодор Николов“ - асфалтиране, тротоари. 

2. Изградено КПП на с. Дебелт съвместно с Пътна полиция. 

3. Освежаване на маркировка в  с. Дебелт. 

4. Ремонт на пътя за с. Голямо Буково. 

5. Ремонт на пътя за с. Белила. 

6. Почистване на крайпътна растителност в района на Голямо- 

буковски манастир. 

7. Почистване на пътя с. Белила – с. Проход от паднали дървета след буря. 

8. Почистване на ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Васил Коларов“в гр. Средец от 

паднали дървета и клони. 
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9. Оглед на оградните съоръжения в районите на детски градини 

и училища. 

 

Сунгурларе Общината е провела обществена поръчка във връзка с осигуряване 

безопасността на движението по пътищата преди настъпването на зимния 

период, която е на етап отваряне на ценови оферти и до 18.11.2022 г. ще има 

сключен договор. 

 

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

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

2. Извършване на огледи по общинската пътна и улична мрежа, относно 

състоянието на пътното платно, пътни съоръжения и определяне на опасни 

участъци от общински пътища и улици; 
 

3. Извършване на аварийни ремонти по общински пътища и улици, почистване 

на дъждоприемници; 
 

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

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

сключване на договори за зимно поддържане и аварийна работа през зимния 

период; 
 

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

обществени сгради с масово пребиваване на граждани; 
 

6. Подмяна на стари и амортизирани знаци, означаване на пешеходни пътеки с 

пътни знаци Д17 и със светлинна сигнализация за изостряне на вниманието на 

водачите на ППС; 
 

7. Пускане в експлоатация на велоалея: гр.Царево – с.Лозенец, участък Царево 

– с.о. Арапя. 2 км. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

Росен Рапчев от ДАБДП отправи забележка към представителите на общинските администрации, 

че освен за сигнализация и маркировка трябва да се докладва и за проведени обходи/огледи на 

общинската пътна и улична мрежа, тъй като констатациите във връзка със състоянието на пътната 

инфраструктура биха залегнали в план-програмата по безопасност на движението за следващата 

година. 

Иван Гюлев каза, че на територията на община Бургас текат обходи и огледи и указанията на 

ДАБДП ще бъдат спазени. 

Стефка Иванова заяви, че в община Карнобат има 30 населени места, но огледи на абсолютно 

всички пътища и улици не може да бъде направен, това може да се случи само във времето. В 

Общината няма специалисти, които да са пътни инженери.  

Росен Рапчев обясни, че за тези огледи се говори вече от две години и ДАБДП е наясно, че е 

невъзможно да се извършват огледи на цялата общинска пътна инфраструктура, но трябва да се 

надгражда в системата. 



9 

 

Всеки един човек с нормално зрение може да участва в огледите. Не е необходимо да бъде пътен 

инженер, за да прецени визуално дали се вижда или не се вижда дадена част от 

инфраструктурата. Може да се включи много голям ресурс и тези огледи като се попълват и се 

съхраняват, така ще се надгражда за следващата година и ще има по-ясна представа за реалното 

състояние на пътищата. В докладите основно се говори за изкърпване на дупки и маркировки, 

които не обхващат цялата пътна безопасност. Тук става дума за сериозни проблеми след тежки 

произшествия и тази среда, която трябва да се изгради като щадяща трябва да се предвиди и 

планира. 

Неделчо Рачев каза, че има предвиден втори вариант в общините в съответствие с указанието на 

ДАБДП, че не са нужни целеви компетентни специалисти, да минат кметските наместници на 

оглед. 

Росен Рапчев отговори, че може да се включат служители от цялата администрация и вместо да 

ходи например кръстовищата да ги брои някой, могат да се преброят на кадастралната карта. Той  

даде още един съвет съвет да се монтират видеорегистратори, на които след това могат да се 

видят голяма част от данните. 

Кунчо Гайдов отбеляза, че от две години се натрупва информация и се отразят продобрения или 

несъответствия. Така че ДАБДП би могла да съдейства от държавния бюджет да се отделят целеви 

средства за да има в Общините експерт по пътна инфраструктура, който да координира 

дейностите, а не както досега на някои места тази функция я поема или зам. кмет, или специалист 

по ОМП или ако има късмет - бивш катаджия или бивш пътен инженер. 

Росен Рапчев отговори, че този въпрос е разискван отдавна заедно с Националното сдружение 

на общините и ДАБДП не се е отказала да действа за осигуряването на такъв служител в 

общинските администрации. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение. 

ОДМВР Докладваната съгласно образец 4.3 информация (справка за пътнотранспортен 

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 19.10. 

2022 г. е проведена беседа със служители на сектор „Пътна полиция” при 

ОДМВР-Бургас относно документите и реда за тяхното съставяне, съгласно 

Наредба № Iз-41 ОТ 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им 

при ПТП и реда за информиране между МВР, Комисията за финансов надзор и 

Гаранционния фонд. 

 

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 
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училищното и предучилищно образование: 

През отчетния период са извършени 14 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 - 

За времето от 14.09.2022 г. до 19.09.2022 г. представители на Пътна полиция 

при ОДМВР-Бургас са участвали в превантивни занятия в детски градини на 

територията на гр. Бургас за запознаване на подрастващите с отличителните 

белези на униформата на пътния полицай и неговите атрибути. В инициативата 

са участвали децата от ДГ „Вълшебство“, ДГ „Иглика“, ДГ „Моряче“, ДГ „Х. Кр. 

Андересен“ и ДГ „Делфин“. 

 

По тематично направление 2.7: Специализирани мерки за рискови групи 

водачи: млади водачи, водачи с регистрирани нарушения, водачи на възраст 

над 65 г. 

Създадена е организация през месец ноември 2022 г. със съдействието на БЧК-

Бургас за провеждане на беседи с млади водачи с акцент върху превишената/ 

несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични 

вещества и техните аналози, поведение на участниците в движението при 

преминаване на автомобил със специален режим на движение. 

 

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 септември 2022 г. са проведени срещи с водачи на общинска фирма 

„Бургасбус“ ЕООД, която извършва обществен превоз на пътници по 

вътрешноградски и крайградски линии в община Бургас. Срещата е проведена с 

цел превенция на пътнотранспортния травматизъм при превозване на пътници, 

както и необходими действия при настъпило ПТП с  пострадали пътници.   

 

2.12 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния 

ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без жертви 

на пътя/ EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и др. 

На 22.09.2022 г. със съдействието на сектор ПП ОДМВР Бургас и организация 

на Община Бургас, паркоместата на ул. „Гладстон“ в гр. Бургас около Младежки 

културен център са преобразени в открити спортни площадки за привличане 

вниманието към неизползвани възможности за активности и забавление. 

Проектът има за цел да провокира хората от различни сектори да открият 

разнообразието на градските пространства и скрити възможности за физическа 

активност в тях. 

 

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 септември и  октомври 2022 г. са направени анализи на 

травматизма на територията на област Бургас по места и часови интервали. 

Информацията е предоставена с разпоредителни писма рег. № 251р-39583/ 

14.10.2022 г. и рег. № 769р-13765/ 04.11.2022 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 
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интензивност на автомобилното движение са определени териториите на 

населените места на обслужваните територии.  

 

Контролната дейност на територията на населените места продължава да бъде 

насочена към установяване на нарушения, извършени от пешеходци, както и от 

водачи на МПС, като е съобразена 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 18 бр. специализирани полицейски операции за осигуряване 

безопасността на движението. През отчетния период на обслужваната 

територия от ОДМВР-Бургас са съставени 148 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 /от тях 65 бр. за концентрация над 1,2 на 

хиляда/; 88 бр. АУАН  за употреба на наркотични вещества; съставени са 15876  

бр. ел. фишове за нарушения на скоростните режими. 

 

3.3 Подобряване информираността на широката общественост за резултатите от 

контролната и аналитичната дейност: Ежеседмично се публикуват резултати от 

проведени тематични операции в местни интернет медии. 

 

3.4. Провеждане на специализирани операции след направен анализ на 

пътнотранспортната обстановка : 

Проведени са 3 полицейски операции за отчетния период  съвместно с РДАА 

Бургас спрямо водачите на моторни превозни средства, които 

осъществяват обществен превоз на товари или превози за собствена сметка 

- брой проверени товарни автомобили - 116 бр.; 

- съставени глоби по фиш за нарушения на ЗДвП – 32 бр.; 

- брой проверки за установяване управление на МПС след употреба на алкохол 

– 116 бр.;                  

- съставен е 1 бр. АУАН за установено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП; 

- съставени АУАН за нарушения на ЗДвП – 15 бр., от тях 1 бр. съставен за  

нарушение чл.139, ал.1, т. 2 от ЗДвП - управление на пътно превозно средство 

с размери, които надвишават нормите, определени от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството; 

   

По тематично направление 4: Щадяща пътна инфраструктура  

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

ОДМВР с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура 

 

4.17 Извършване на съвместни огледи на състоянието на пътната 

инфраструктура преди настъпване на летния сезон, началото на учебната  

година, преди началото и след края на зимния сезон: 

– През месец октомври 2022 г. е изготвен график и са извършени съвместни 

проверки с представители на съответните РПС при ОПУ - Бургас и полицейски  
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служители при ОДМВР заналичие на неизправности по републиканската пътна 

мрежа /пътна маркировка, липсващи пътни знаци и увредена предпазна  

еластична ограда, нарушена цялост на пътното покритие. Изготвени са 

съвместни протоколи за констатациите.  

 

6.1 Провеждане на съвместни областни учения за реакция при настъпило ПТП 

(ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна администрация, Общини, БЧК, ООАА 

и доброволни формирования) - 

В изпълнение на заповед РД-10-241/07.09.2022 г. на областен управител на 

област Бургас е проведено съвместно учение на 12.10.2022 г. в гр. Бургас 

за реакция при настъпило ПТП на силите на Единната спасителна система. 

Тема: 

Ликвидиране на последствията от възникнало тежко ПТП с пострадали хора и 

изтичане на горими течности. 

 

Пътнотранспортен травматизъм 

 

ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР:  

През периода от 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г. на територията на ОДМВР-

Бургас са настъпили 80 тежки ПТП с 2 загинали и 105 ранени участници, като 

15 са тежко ранени с опасност за живота. 

 

Тенденция спрямо предходния период (спад/покачване по показателите ПТП, 

загинали и тежко ранени):  

През периода от 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г. на територията на ОДМВР-

Бургас са настъпили 80 ПТП с пострадали участници в движението като от тях 2 

са загинали и 105 са ранени.   

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

брой на настъпилите тежки ПТП с 13, намаление на загиналите с 5 и намаление 

на ранените с 5. 

 

Анализ на тенденциите - 

Наблюдава се тенденцията преобладаващата част от тежките ПТП да възникват 

на територията на  населените места - 46 ПТП с 1 загинал и 48 ранени. 

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

пешеходец”- 16 ПТП с 16 ранени, „друг вид ПТП“- 12 ПТП с 1 загинал и 12 

ранени, „сблъскване между МПС странично“ – 10 ПТП с 11 ранени, 

„преобръщане на МПС извън пътното платно“ – 7 ПТП с 11 ранени, „сблъскване 

между МПС под ъгъл“ – 6 ПТП с 14 ранени и „сблъскване между МПС отзад“ – 5 

ПТП с 9 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, навлизане в 

насрещното движение и неспазване на дистанция.  

По отношение на мястото на възникване на ПТП, за територията на областта се 

забелязва, че 46 от тежките произшествията са настъпили в  населени места с 1 

загинал и 48 ранени. 

За територията на гр. Бургас като 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. Тези основни пътни артерии, видно от посочените по-горе данни се 

явяват потенциално опасни места от възникване на ПТП. 
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Загинали и тежко ранени по вид на участниците в ПТП: 

- Водач - 2 загинали и 6 тежко ранени; 

- Пешеходец - 2 тежко ранени; 

- Пътник- 7 тежко ранени. 

 

ПТП, загинали и тежко ранени, разпределени по общини: 

- Бургас – 33 тежки ПТП с 2 тежко ранени, 

- Айтос – 5 тежки ПТП с 2 загинали и 1 тежко ранен, 

- Карнобат – 6 тежки ПТП с 1 тежко ранен, 

- Малко Търново - 4 тежки ПТП с 2 тежко ранени,  

- Несебър – 8 тежки ПТП с 1 тежко ранен, 

- Средец – 7 тежки ПТП с 4 тежко ранени, 

- Царево – 2 тежки ПТП с 4 тежко ранени. 

 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания : 

До Общини - 67 бр.  

До ОПУ - 11 бр. 

 

Предприети дейности по отстраняване на несъответствията: 

През отчетния период са пуснати  общо 78 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:  

Байчо Желязов изрази молба във връзка с подготовката за зимния сезон, при възможност 

Общините след като са сключили договори с фирми за поддържане, да бъдат уведомени Районните 

управления на МВР за техниката, която им е предоставена, защото се оказва, че една и съща 

техника се дава за почистване на общински и републикански пътища. 
 

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 

 

 

 

Изработва се проект.  

 

 

 

 

 

Съгласуван е I-ви междинен етап от 

проекта  за  основен ремонт 

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

от км 0+000 до км 58+000 

 

 

Път ІІ-99 „Царево – М.Търново” от км 

58+000 до км 117+000 

 

 

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 – 

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”  

 

на трета лента в определени участъци.  

 

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 – 

Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

Резово“ вучастъка от км 9+975 до км 

10+285  

 

 

 

Изпълнени СМР – 87 % 
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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 

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 

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 42% 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

Провежда се процедура по съгласуване 

на проекта; 
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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 907"(Маринка - Звездец) – Визица 

- (Царево - М. Търново)" от км 0+000 

до км 24+781 

 

Път ІІІ-992"(Бургас-Созопол)-Росен-

Веселие-Я.Поляна-Приморско" от км 

0+000 до км 21+676 

 

III-6009 "(Карнобат-Бургас)-

Миролюбово- Изворище-Брястовец-

Каблешково- Ахелой-(о.п.Слънчев 

бряг-Бургас)" от км 22+040 до км 

28+531 

 

-Път ІІІ-9009  „/І-9/ – Ново 

Паничарево- Ясна поляна” от км 

0+000 до км 11+900 

 

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; 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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:  

Митко Порязов каза, че ОПУ вече има договор с фирма за зимно поддържане на РПМ и 

следващата седмица ще започне подготовката на доставката на материали и предоставянето на 

машините. Изпратени са и писма до Общините да дадат информация за техните договори и за 

номерата на техните машини с цел отстраняване на дублиране. Чака се монтирането на GPS-ите и 

оперативният план, който ще бъде предложен. Лошото е, че нямат договори за маркировка и за 

знаци и нищо не могат да направят на този етап. 

Росен Рапчев попита дали имат възможност поне да реагират спешно в някои компроментирани 

участъци от пътната инфраструктура – ОСП-та, преградни съоръжения. 
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Митко Порязов отговори, че от два дни имат договор, така че няма проблем за ОСП-тата. Те са 

длъжни по договор да имат екип на разположение 24 часа в денонощието, с който при по-големи 

ПТП-та с материални щети да бъдат на място и съответно да отреагират при повреди по 

инфраструктурата. 

Росен Рапчев каза, че ОПУ чрез АПИ и Националното ТОЛ Управление имат някъде по 

републиканската пътна мрежа инсталирани датчици, които дават предварителна информация за 

претоварени автомобили. Ако има съгласуваност помежду им може да се позиционират на места 

след датчиците кантари и да се получи изпреварваща информация. 

Митко Порязов отговори, че на този етап на територията на ОПУ Бургас такива датчици няма. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РУО Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

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

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието – 

 

Обучението на децата и учениците по БДП се извършва според рамковите 

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

екологичното и интеркултурното образование и по учебни програми, утвърдени 

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

науката.  

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

възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по 

пътищата: УКБДП провеждат инструктаж на учениците за придвижването им до 

училище и обратно при зимни условия; обръща им се внимание за носене на 

по-светли дрехи или дрехи със светлоотразителни елементи; за избягване на 

придвижването в тъмното с велосипеди. 

 

2.2 Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието - 

 

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 при зимни условия, свързани с рисковото поведение на 

възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и 

останалите участници в движението. Класните ръководители /учителите по 

групи в детските градини  запознават учениците/ децата с пътно-транспортната 

обстановка през зимни условия в района на училището/детската градина и с 
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правилата за движение на пешеходците. 

 

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 от образователните институции. Подготовка на училищните автобуси за 

движение в зимни условия. Определени са закрити спирки и графици за 

извозване на учениците. Селищата, намиращи се на по-висока надморска 

височина през зимата имат усложнение на климатичните условия, което 

създава предпоставка за риск при пътуването на учениците с училищните 

автобуси. 

Определени са графици и маршрути, както и придружители на пътуващите 

деца. Провежда се инструктаж по транспортна безопасност на придружителите 

и на пътуващите деца. 

 

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 

директорите на образователните  институции са изготвили при необходимост 

предложения до кметовете на съответните общини за подобряване на 

прилежащата пътна инфраструктура; подготовка за опесъчаване и почистване 

на прилежащите към училищата и детските градини тротоари; освежаване на 

пешеходните пътеки около училищата и детските градини. Преглед на 

съоръженията, монтирани пред входовете на училищата, осигуряващи 

безопасност на учениците – предпазни мантинели и пана, изкуствени 

препятствия на улицата за принудително намаляване скоростта на движение на 

МПС. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ЦСМП Докладваната съгласно образец 4.1 информация (справка за 

пътнотранспортния травматизъм и дейността на ЦСМП; изпълнени мерки по 

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

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани 

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Пътно-транспортен травматизъм: 
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• Брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали –за м. 

септември и м. октомври 2022 г. общо – 149 ПТП; починали  - 3; общо 

пострадали – 135, без оплаквания – 11. 

 

• Брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози -

135 ранспортирани 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 е имало затруднения с времето за реакция, но са 

успявали да се вместят във времевите рамки по отношение на реакцията при 

възникване на ПТП. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

7. Приема отчетената информация за сведение. 

 

БЧК Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

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

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

1. На 01.11.2022 г. е проведено обучение по Първа долекарска помощ (ПДП) I-

во ниво за доброволци на БМЧК; 

2. В Регионална библиотека "Пейо Яворов" е проведено Представяне на клуб 

Първа помощ и презентация за нови доброволци, желаещи да членуват в клуба; 

3. Тренировъчна евакуация на НЕГ "Гьоте" -  Бургас с демонстрация по първа 

помощ е проведено на 12.10. В нея са се включили  

доброволци от Младежкия Авариен Екип, клуб Първа помощ и клуба на БМЧК в 

Немската гимназия; 

4. Всяка втора събота на месец септември се отбелязва Световният ден на 

първата помощ. Доброволците от БМЧК-Бургас провеждат демонстрации на 

открито под мотото “Първа помощ за всички възрасти”; 

5. Стартирала презентации по VIA - глобална образователна програма за 

повишаване на осведомеността, която има за цел информиране и обучение на 

ученици на възраст от 10 до 18 години по пътна безопасност, в Музикалното 

училище „Панчо Владигеров“ – Бургас. 
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Изказвания на членове на ОКБДП:  

Виолета Радева постави въпрос към ДАБДП дали се работи по актуализация на нормативната 

уредба за поставяне на пешеходни пътеки в населените места. 

Росен Рапчев отговори, че има работни групи, които се занимават с Наредба 18 за пътнта 

сигнализация; със сигурност е отворена и наредбата за успокояване на движението, която е 

коментирана и по време на обучението с Общините. В тази наредба има изключително много други 

мерки (не само повдигнати пешеходни пътеки), които могат да бъдат прилагани за успокоявани на 

движението преди пешеходната пътека. Също така се акцентира върху това, че пешеходните 

пътеки особено около училищата трябва да бъдат допълнително осветени с насочено осветление, 

което да дава по-ясна визия на децата и по-добра видимост на водачите. 

 

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 на МПС, извършващи обществен и 

собствен превоз на пътници и товари – 4905 бр.; 

 

Проверки в предприятия, извършващи международни превози и превози в 

страната – 480 бр.; 

 

Проверки в учебни центрове за обучение на кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС – 66 бр.; 

 

Проверки на контролно-техническите пунктове за извършване на периодични 

прегледи на пътни превозни средства –  72 бр.; 

 

Проверки на психологическите лаборатории – 10 бр.;      

 

Проверки на автогари – 12 бр. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Росен Рапчев отправи въпрос към РДАА във връзка с приети от ДОККПБДП на 12.09.2022 г. 

спешни мерки за контрол, съгласно които Агенция „Автомобилна администрация“ съвместно с АПИ 

и ОПУ трябва да извършва контрол за извънгабаритни и претоварени превозни средства. 

Миналият месец е имало пак тежък инцидент в Айтос, дали имат някакви планирани дейности и 

прави ли се нещо в тази насока. 

Анелия Мухова отговори, че екипът, който извършва проверки на автомобилите с мобилната 

лаборатория, е само един за градовете Бургас, Сливен и Ямбол. РДАА се стреми мобилната 
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лаборатория всяка седмица да е поставена на различно място, но само един такъв автомобил е 

крайно недостатъчен за три области. Има ежедневно актове за претоварвания. Към момента 

всички актове са потвърдени от Районен и от Административен съд. Счита се, че водачът няма 

вина за претоварването и глобата се изменя от 3000 на 500 лв. Това води до системно 

претоварване, тъй като глобата е крайно недостатъчна и предпочитат да я заплатят. 

Росен Рапчев отбеляза, че вината трябва да се търси у този, който товари и у този, който възлага 

товарните работи. Потенциалният риск е изключително голям при водачи, които управляват 

претоварени превозни средства. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

9. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ПО ТОЧКА 3 

ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Точка 2. от дневния ред 

Докладва: Байчо Желязов – Сектор Пътна полиция на ОДМВР Бургас 

Докладващият представи справка рег.№ 769р-14191-16.11.2022 г. за проведеното на 

12.10.2022 г. съвместно областно учение за реакция при ПТП с изтичане на газ (Приложение 2). 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Росен Рапчев зададе въпрос, освен поставените задачи, които се смята, че са изпълнени, 

направен ли е и анализ по цялата спасителна верига къде има пропуски и по кои показатели 

трябва да се създаде по-добра организация при реална ситуация. 

Байчо Желязов отговори, че така проиграната ситуация е била изпълнена в много добър 

вариант. При реални условия ще претърпи евентуални корекции, но като организация и готовност 

за реакция работата е свършена както трябва. 

Росен Рапчев изрази задоволство от казаното по-горе и поздрави работната група, ангажирана с 

подготовката и провеждането на учението. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ   

Точка 3.1 от дневния ред 

Докладва: Секретар на ОКБДП 
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Докладващият представи следната информация:  

Мариана Динева даде разяснения по оптимизираните образци за планиране и докладване във 

връзка с предстоящото изготвяне на Годишната областна план-програма и на Годишния областен 

доклад по БДП. Обсъден беше промененият срок за представяне в ДАБДП на двата документа 

заедно до 15.01.2023 г. (писмо № ДАБДП 01-787 от 01.09.2022 г., изпратено до областните 

управители и до кметовете на общини). 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Стефка Иванова попита къде може да се намери линка на ДАБДП, в който трябва да бъде 

попълнен онлайн общинския доклад 

Мариана Динева се ангажира да изясни въпроса с ДАБДП и да уведоми своевременно Общините. 

__________________________________________________________________________________ 

Стефка Иванова постави още един въпрос по точка Разни, 3.2 за превозните средства с 

животинска тяга. През последния месец са станали два инцидента с каруци. По принцип има 

законови изисквания за каруците – светлоотразители, фенери през нощта, но не е ясно как се 

спазват те и какъв е контролът. Освен това няма регламент за водачите на такива превозни 

средства по отношение на работоспособност, възраст, употреба на алкохол, медицински преглед 

за здравословно състояние и пр. Например много често водачи на каруци са малки момчета.  

Байчо Желязов попита дали се водят на отчет по места тези превозни средства с животинска 

тяга, което е задължение на Общината.  

Стефка Иванова отговори, че животинската тяга се регистрира, но дали всички са регистрирани 

няма как да се знае. 

Байчо Желязов каза, че животните никъде не са регистрирани и се пускат на свободна паша. А 

като се блъсне някой в него, се установява, че конят не се води на отчет. 

Кунчо Гайдов направи забележка, че контролните органи за животните са ветеринарите. 

Неделчо Рачев коментира, че най-добрата практика е създадена в община Бургас. Част от 

Общините – Поморие, Несебър, Айтос, имат създадена организация да се водят. Кметовете на 

общини са в правомощията си да издават заповеди на база на общинската наредба къде да се 

движат или да не се движат въобще такива превозни средства . Няколко институции трябва да 

работят съвместно за ограничаване на движението им и упражняването на контрол върху тях. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

11.  Във връзка с изготвянето на Областната план-програма общинските администрации и ОПУ 

да изпратят на Секретариата на ОКБДП попълнените съответни образци в срок до 

09.12.2022 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.10 ч. 

 

ПО ТОЧКА 5 
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ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

Решение  За сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

Приема отчетената информация от 

Областната администрация 

За сведение   

Приема отчетената информация от 

Общините 

За сведение   

Приема отчетената информация от 

ОДМВР 

За сведение   

Приема отчетената информация от 

ОПУ 

За сведение   

Приема отчетената информация от 

РУО 

За сведение   

Приема отчетената информация от 

ЦСМП 

За сведение   

Приема отчетената информация от 

БЧК 

За сведение   

Приема отчетената информация от 

РДАА 

За сведение   

Приема доклада на ОДМВР – сектор 

Пътна полиция, относно 

проведеното съвместно областно 

учение за реакция при ПТП 

За сведение   

Във връзка с изготвянето на 

Областната план-програма 

общинските администрации и ОПУ 

да изпратят на Секретариата на 

ОКБДП попълнените съответни 

образци 

 Общините, ОПУ 09.12.2022 г. 

 

 

КРАЙ: 11.10 ч.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

Материали към дневния ред : 

1. Обобщена текуща информация за заседание на ОКБДП – Образец 4.0, изпратена 

предварително на ДАБДП два дни преди датат на заседанието съгласно Единните правила; 

2. Справка рег. № 769р-14191-16.11.2022 г. от ОДМВР за проведеното на 12.10.2022 г. 

съвместно областно учение за реакция при ПТП; 

3. Присъствен списък на участниците в заседанието. 

 

 

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

/проф. д.н. Мария Нейкова/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

 

 

               ……..…………………………………… 

               /гл. експерт Мариана Динева/ 

               СЕКРЕТАР НА ОКБДП               
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