
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР-12-88 
29.04.2015г. 

ПРОТОКОЛ  

от проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението. 

Днес 29.04.2015г. в зала „Пресцентър” на Областна администрация 
Добрич се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на 
движението по пътищата. Заседанието председателства заместник областния 
управител г-н Ивайло Манушев. Присъстваха представители на седем общини 
от област Добрич, РИО - Добрич, Сектор „Пътна полиция“, РД „ПБЗН“, 
Сдружение „България Вита“, РЗИ - Добрич, ОПУ – Добрич, ЦСМП, РД 
„Автомобилна администрация“ – Добрич, БЧК. 

Г-н Манушев приветства присъстващите и ги запозна с проекта за дневен 
ред, а именно: 

1. Отчет за предвидените дейности относно безопасността на движение по 
пътищата в общинските бюджети. 

2. Представяне на данни за обстановката по пътищата от началото на 
годината от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР. 

3. Представяне на справка за планирани ремонти на пътна инфраструктура 
от ОПУ – Добрич. 

4. Представяне на справки за планирани ремонти на общинска пътна 
инфраструктура за 2015 г. 

5. Утвърждаване на График за промяна на организацията на кръговите 
кръстовища извън населените места на територията на област Добрич. 

6. Обсъждане на дейности свързани с Третата глобална седмица за пътна 

безопасност на ООН в Република България – 4 - 10 Май. 

7. Други. 

По т.1 от дневния ред, г-н Манушев даде думата на представителите на 
общини, за да информират за предвидените дейности относно безопасността 
на движението по пътищата на територията на тяхната община. 

Г-н Ганчев /зам. кмет на община Добрич/ уведоми, че след приемане на 
бюджета на община град Добрич за 2015 година са били изготвени процедури 
за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за изкърпване на уличната мрежа 
в рамките на регулационните граници и за ремонт на общински пътища. В 
Програмата за капиталови разходи за 2015 година са заложени 40 000 лева за 
изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в най-натоварените с пешеходно 
движение пресичания. Изграждане на нови и възстановяването на 
съществуващи амортизирани тротоарни настилки. В момента тече процедура 
за избор на изпълнители на тротоарни настилки по улица „Гоце Делчев“, „Хан 
Тервел“, „Дружба“ ІІ, „Любомир Бобевски“ и „Кубадин“. Вече е изпълнена нова 
тротоарна настилка по ул. „Дунав“. За подобряване на организацията на 
движение и паркиране в големи междублокови пространства са заложени за 
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изпълнение през 2015 година няколко обекта. След проведена процедура за 
проектиране, обществено обсъждане избор на изпълнител предстои 
изграждане на кръгово кръстовище по ул. „Отец Паисий“ и ул. „Батак“. В 
момента се завършва технологичния проект и след неговото одобряване ще се 
пристъпи към изпълнение. За 2015 година са предвидени средства за 
поддържане на светофарните уредби на територията на Общината, за 
обновяване на уличната маркировка и поддържане на знаковото стопанство 

Г-жа Милена Желязкова /главен експерт в община Добричка/ отбеляза, 
че през 2015 г., общината е предвидила изграждането на нови 8 изкуствени 
неравности и възстановяване на 18 стари. 

Г-н Ради Михайлов /н-к отдел  „ТУСИДЕ“ в община Ген. Тошево/ 
информира, че в списъка с капиталовите разходи на община Ген.Тошево за 
2015г. са планирани мероприятия и дейности способстващи подобряване  
безопасността на движението в размер над 5 млн. лв. За подобряване 
състоянието на  пътна и улична мрежа на територията на общината, както 
следва: зимно поддържане на общинските пътища и улична мрежа - 92 000лв; 
ремонт и частично възстановяване на общински пътища - 275 700лв. Ще бъдат 
изградени 18 бр. изкуствени неравности. 

Г-н Валентин Попов /н-к ОЗ „Сигурност“ в община Балчик/ уведоми, че е  
приключена процедура за избор на изпълнител за дейности свързани с 
поддържане, текущ ремонт, ново строителство, основен ремонт, реконструкция 
рехабилитация и изготвяне на инвестиционни проекти на общинската пътна и 
улична мрежа и прилежащите им съоръжения. /Срок - 3 години, стойност 9,5 
млн. лв./ 

Г-н Николай Колев /старши специалист ГЗ и ОМП в община Тервел/ 
информира, че общината е предвидила през 2015 г. възстановяването на 
премахнатите през 2014 г. изкуствени неравности.  

Г-н Станимир Рачев /гл. експерт ОМП в община Крушари/ уведоми, че 
през 2015 г. общината предвижда изграждане на изкуствени неравности около 
училища и детски градини.  

По т.2 от дневния ред, г-н Манушев даде думата на г-н Жулиян Минев 
/сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Добрич/ за представяне на данни за 
обстановката по пътищата от началото на годината. 

Г-н Минев представи кратка статистика на случващото се по пътищата в 
област Добрич от началото на 2015 г. до момента. През този период са станали 
40 тежки ПТП-та със 47-ма ранени и 6 загинали. Той отбеляза, че се наблюдава 
влошаване на обстановката по пътищата, в сравнение със същия период на 
2014 г. През периода 01.01.2015 – 29.04.2015 г. са станали 6 тежки ПТП повече, 
с 1 повече загинал и 12 ранени повече, в сравнение с периода през 2014 г.  

Поради превишена скорост са станали 20 ПТП-та. При блъскане в дърво 
11 ПТП-та. ПТП-та с пешеходци са 10. При ПТП, когато е използван 
обезопасителен колан няма загинали, ранени са 3. При ПТП, когато не е 
неизползван обезопасителен колан са загинали 5 души, 3 са ранени.  

По възраст: 
- от 6 до 9 г. – няма пострадали; 
- от 10 до 14 г. – 1 убит и 2 ранени; 
- от 15 до 17 г. –1 ранен; 
- от 21 до 24 г. –6 ранени; 
- от 25 до 64 г. – 4 убити и 34 ранени; 
- над 64 г. –  убит и 3 ранени. 
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По дни от седмицата, равномерно разпределени ПТП-та, като с най-
тежки последствия от тях са в дните петък и събота. По месеци: януари – 10 
ПТП-та, февруари – 12 ПТП-та, март – 8 ПТП-та и април – 10 ПТП-та. 

Г-н Манушев попита кога се очаква възстановяването на електронни 
фишове.          

Г-н Минев уведоми, че се очаква утвърждаване на Наредба, като се 
надява това да се случи до края на месец Май.  

Г-н Манушев отправи запитване относно неправилното паркиране и 
санкциите за него.  

Г-н Минев отговори, че се отделя доста ресурс и време в тази насока. 
Ежедневно се налагат доста санкции на неправилно паркирали водачи. 
Миналата седмица се е провела среща в община Добрич по този въпрос, като 
са взети някои решения по отношение на санкциите. Тепърва предстоят още 
разговори. 

По т.3 от дневния ред г-н Манушев даде думата на г-н Георги Стратиев 
/директор на ОПУ Добрич/ за представяне на справка за планирани ремонти на 
пътната инфраструктура. 

Г-н Стратиев уведоми, че към края на месец Март е бил уточнен бюджета 
на ОПУ. Разпределените средства за ремонт на асфалтови настилки са 50 % от 
общата сума, 15 % са средствата за хоризонтална маркировка, 9 % за 
подготовката на зимен сезон 2015-2016, 4 % резерв. Има утвърдени планирани 
дейности за поставяне на изкуствени неравности на път I-9 /с. Кранево/. До 
момента няма фирма-изпълнител на ремонтните дейности, тъй като 
проведената процедура се оспорва в съда.  

По т.4 от дневния ред г-н Манушев отново предостави думата на 
представителите на общини, за да представят справки за планирани ремонти 
на общинска пътна инфраструктура за 2015 г. 

Г-жа Желязкова уведоми, че са планирани 16 пътни участъка или около 
40-50 км от общинската пътна мрежа на община Добричка. 

Г-н Михайлов информира, че са изготвени проектите за рехабилитация 
на общински пътища на през 2015 -2016 г. за община Генерал Тошево, както 
следва: рехабилитация на път DOB 33032 /ІІ – 29 Добрич – Ген.Тошево/ - с 
Дъбовик и реконструкция  на улична настилка и тротоари в с.Дъбовик; 
рехабилитация на път  DOB 3033 /ІІ – 29 Добрич – Ген.Тошево/ с Пленимир – 
с.Петлешково и реконстструкция  на улична настилка и тротоари в с Пленимир 
и рехабилитация на път  DOB 1047 /ІІІ – 296, Ген.Тошево – Каварна/ с.Василево 
- с.Балканци. 

Г-н Попов уведоми, че с решение на Общински съвет Балчик от 
28.04.2015 г. са уточнени конкретни улици за преасфалтиране. Възстановяване 
на пътното платно и укрепване на ската на път DOB 1149 Балчик - Тузлата при 
км 8+150 /участък около 35 м/. Технологично изкърпване на на път DOB 1149 
Балчик-Тузлата. Възстановяване на пътното платно и укрепване на път DOB 
1149 Балчик-Албена при км 3+750 /участък около 100 м – сп.”Златна рибка”/. 
Възстановяване на уличното платно и укрепване на ската на ул.“Г. Бенковски“.  

Г-н Колев информира за планираните ремонти на общинската пътна 
инфраструктура за 2015 г. в община Тервел, като те се състоят в 
преасфалтиране на следните пътища от общинската пътна мрежа: № DOB 3195  
Полковник Савово-Бонево; № DOB 1196  Полковник Савово разклон-Нова 
Камена; №  DOB 2191 Божан - Поп Груево; № DOB 1196 Нова Камена – 
Градница. Предвидено е и вече се преасфалтират междублоковото 
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пространство в квартал „Изгрев” и междублоковото пространство в централната 
част на гр. Тервел. В процес на подновяване са и пешеходните пътеки в града, 
а също ще бъдат поставени легнали полицай пред училищата и детските 
градини. 

Г-н Стоянов /младши експерт в община Шабла/ уведоми, че община 
Шабла подготвя публична покана по ЗОП с предмет: „Основен ремонт на 
участъци на общинската пътна мрежа и ремонт на участъци от уличната 
мрежа.“ 

Г-н Рачев очерта планираните ремонти по общинската пътна 
инфраструктура на община Крушари: ремонт на част от общински път DOB 
1108 /293 Паскалево – Свобода/ Росеново – Божурово – границата общ. 
/Добричка – Крушари/ - Лозенец – DOB 2176 от км 12+100 до км 13+400; ремонт 
на част от общински път DOB 3174 /ІІІ-2932 Добрин – Благовец; ремонт на 
улици в с. Крушари. 
 По т.5 от дневния ред г-н Манушев даде думата на г-н Стратиев да обяви 
дати - График за промяна на организацията на кръговите кръстовища извън 
населените места на територията на област Добрич. 
 Г-н Стратиев уведоми, че към 11 май ще са готови плановете по 
организация на кръговите кръстовища и ще се предоставят за утвърждаване. 
След тази дата в оперативен порядък ще се обявят конкретни дати за промяна 
в организацията на движението. 
 Г-н Манушев предложи да се проведе работна среща относно 
организацията на движението в кръговите кръстовища, както и да се състои 
пресконференция, на която да се обявят дати. 
 По т.6 от дневния ред г-н Манушев предостави думата на г-н Росен 
Петров /началник отдел „Охранителна полиция към ОД на МВР/ за представяне 
на мероприятия по повод отбелязването на Третата глобална седмица за пътна 
безопасност в периода 4 - 10 май на територията на област Добрич.  Основните 
мероприятия по дни са: 

- 04.05.2015 г. – провеждане на пресконференция в Областна 
администрация Добрич за обявяване на старт на седмицата; 

- 05.05.2015 г. – провеждане на беседи по пътна безопасност; 
- 06.05.2015 г. – специализирана полицейска операция за използване на 

обезопасителни системи; 
- 07.05.2015 г. – провеждане на тематични родителски срещи в училищата; 
- 08.05.2015 г. – в памет на загинали деца в ПТП-та, на централни 

кръстовища и в близост до детски градини и училища, в 12 часа 
полицейски автомобили ще са с включени светлини и сирени; 

- 09.05.2015 г. – състезателни програми; 
- 10.05.2015 г. – изложение на тематични детски рисунки. 
Г-н Манушев разчита на съдействието на всички институции за 

отбелязването на  седмицата за пътна безопасност. 
По т. 7 нямаше допълнителни коментари. 

 След проведените обсъждания и изразените становища от членовете на 
комисията се приеха единодушно с консенсус следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1. Да се проведе работна среща, в която да се обсъдят и решат датите за 

промяна в организацията на движението в кръговите кръстовища; 
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2. Да се проведе пресконференция, на която да се съобщят датите, за 
които ще се наложи промяна в организацията на движението в кръговите 
кръстовища; 

3. Да се проведе пресконференция на 04.05.2015 г. в Областна 
администрация Добрич, с която да се даде старт на отбелязването на 
Третата глобална седмица за пътна безопасност в периода 4 - 10 май на 
територията на област Добрич. 

 
Г-н Манушев закри заседанието, благодари на присъстващите за 

участието и им пожела ползотворен ден.  
 

 

 

 

Съгласувал:  

Ивайло Манушев 

Заместник областен управител 

Изготвил протокола:  
Мария Йорданова 
Специалист в Дирекция „АКРРДС” 
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