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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 НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ   
 17.06.2021г. 
  

 

Днес, 17.06.2021г., се проведе редовно присъствено заседание на ОКББДП.  

На заседанието присъстваха: 

 

1. Здравко Здравков – заместник - областен управител на област Добрич 

2. Веселин Димитров – гл. експерт в Областна администрация – Добрич 

3. Стефан Милев – началник ОО „Автомобилна администрация“ – Добрич 

4. Георги Стратиев – директор на ОПУ – Добрич 

5. Пламен Ангелов – началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ към ОД на МВР – 

Добрич 

6. Жулиян Минев – началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Добрич 

7. Надежда Павлова – представител на РЗИ – Добрич 

8. Инж. Кольо Стойков– представител на БЧК – Добрич 

9. Огнян Господинов – директор на ЦСМП – Добрич 

10. Ивелин Иванов – представител на РД „ПБЗН“ - Добрич 

11. Калоян Койчев  -представител на РУО - Добрич 

12. Борислав Борисов – представител на община град Добрич 

13. Петър Атанасов – зам. кмет и представител на община Шабла 

14. Деян Димитров – зам. кмет и представител на община Генерал Тошево 

15. Иван Пейчев – зам. кмет и представител на община Добричка 

16. Елица Желязкова – представител на община Добричка 

17. Велчо Велчев – зам. кмет и представител на община Тервел 

18. Ростислав Цонков – представител на община Каварна  

19. Валентин Попов – представител на община Балчик 

20. Антоанета Малева – Сдружение „България Вита“  

 

      На заседанието на ОКБДП присъства on-line и представител на ДА „Безопасност на движението по пътищата“ – г-н 

Росен Рапчев – главен експерт в агенцията . 
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НАЧАЛО: 10:00 ч.  

 

Председателят на ОКБДП г-н Здравко Здравков – Заместник - областен управител на област Добрич, обяви наличието на 

кворум, откри заседанието и представи дневния ред със следните точки : 

 

1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред 

2/ Приемане на информации от ОД на МВР – Добрич и Областно пътно управление – Добрич, 

относно състоянието на безопасността на движението по пътищата към 01.06.2021г. и 

състоянието на републиканската пътна инфраструктура на територията на област Добрич 

3/ Обсъждане на проблеми, свързани с безопасността на движението по общинските пътищата и състоянието 

на общинската пътна инфраструктура за предстоящия летен период, по доклади и становища от общините 

от област Добрич 

4/ Други 

5/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП  
 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председател на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация: Темите от дневния ред на заседанието 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

ПО ТОЧКА 2 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОД НА МВР – ДОБРИЧ И ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ДОБРИЧ, 

ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА КЪМ 01.06.2021Г. И 

СЪСТОЯНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

Докладват: Жулиян Минев – началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Добрич 

                  Георги Стратиев – директор на ОПУ – Добрич  

Докладващите представиха следните информации: 

ОД на МВР – Добрич:  
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ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

36 

Загинали: 

 

5 

Тежко ранени: 

 

52 

Тенденция спрямо 

предходния период 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

На база статистическите данни за настъпилите от началото на годината до 14.06.2021 г. тежки ПТП 

на територията на Област Добрич, се отчита увеличаване на броя на настъпилите ПТП (+2), 

увеличение на загиналите (+1), както и увеличение броя на ранените (+9), спрямо  същия период  

на предходната 2020 г. 

 

ПТП по причина 

 

Внезапна промяна посоката на движение – 2 ПТП с 1 убити и 1 ранен 

Навлизане в насрещно движение – 1 ПТП с 1 ранен 

Неправилно движение назад – 2 ПТП с 2 ранени 

Неправилно изпреварване при забрана с правила – 2 ПТП с 2 ранени 

Неправилно изпреварване при насрещно движещо се ППС – 2 ПТП с 11 ранени 

Неспазване на дистанция – 2 ПТП с 6 ранени 

Несъобразена скорост с други условия – 6 ПТП със 6 ранени 

Несъобразена скорост с пътните условия – 4 ПТП с 1 убити и 4 ранени 

Употреба на алкохол- 2 ПТП с 2 ранени 

Отнемане предимство на пешеходец – 6 ПТП със 6 ранени 

Отнемане предимство на ППС на кръстовище – 3 ПТП с 6 ранени 

Друго нарушение на водача – 7 ПТП с 3 убит и 8 ранени  

 

 ПТП по вид 

 Вид на ПТП                                                 ПТП Убити Ранен 

1. Блъскане в дърво                                        5 1 5 

2. Блъскане в стълб                                           1  1        0 
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3. Блъскане на велосипедист                      2 1 1 

4. Блъскане на паркирано ППС                      1 0 1 

5. Блъскане на пешеходец                                9 0 9 

6. Преобръщане на МПС извън пътното           5         0        5 

           платно  

7. Сблъскване между МПС отзад                      2 0 6 

8. Сблъскване между МПС по ъгъл           2 0 5 

9. Сблъскване между МПС странично            5 2 7 

10. Сблъскване между МПС челно                      1 0         10 

11. Друг вид ПТП                                           3         0         3 

12. Общо:                                                     36 5 52 

ПТП с деца 

6 ПТП с 1 убит и 6 ранени 

ПТП с възрастни над 65 г. 

14 ПТП с 16 ранени 

Извършеният анализ показва, че основната причина за настъпване на тежките ПТП  е 

движението с превишена и несъобразена скорост, неспазване на предимство, знаци и сигнали, 

неправилното изпреварване, което в съвкупност с недостатъчната ползваемост на предпазните 

колани е причина за едно високо ниво на пътен травматизъм. 

Основната част от тези ПТП са настъпили в населените места - 22 ПТП с 3 убити и 30 

ранени. 

Извън населените места са настъпили 14 ПТП с 2 убити и 22 ранени. 

Друг фактор с високо участие в аварийността по пътната и улична мрежа е неспазването 

на предимство на МПС и пешеходци, нарушенията извършвани от пешеходци. Това се дължи преди 

всичко на голямата конфликтност между автомобилното и пешеходно движение, особено в градовете 

в областта, на пропуски и недостатъци в организацията на движение, както и на ниското ниво на 

транспортна култура и дисциплина на самите пешеходци. Липсата на дисциплина от страна на 

пешеходците и недостатъчното обезопасяване на уличната и пътна мрежа, както и ниското ниво на 

квалификация на водачите и нетолерантното и агресивно поведение, продължават да задържат 

високо ниво на пътнотранспортния травматизъм през 2021 г.  

Извън населените места в резултат на по – високите скорости на движение, смъртността се запазва 

във високи граници. От разпределението по клас на пътя в региона, най – голям е броят на загинали 

и ранени по пътищата втори и трети клас, през които преминава основната част от транспортните 

потоци в областта. Висока е конфликтността на общинската пътна инфраструктура. Основно 
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проблемите са липса на решения за равномерност на транспортните потоци, висока степен на 

конфликтност между същите, осигуряване на условия за безопасно движение на пешеходните 

потоци. Съществуват пропуски в организацията на движението в населените места, липсват условия 

за безопасно участие в движението на пешеходците и велосипедистите. 

 

На база статистиката от ПТП, могат да бъдат дефинирани основните причини и условия за 

аварийността по пътищата на Област Добрич: 

- движение с превишена и несъобразена скорост; 

- неспазване на предимство, рискови изпреварвания и навлизане в лентата за насрещно 

движение,  

- неспазване на пътни знаци и сигнали; 

- употребата на алкохол, умората и стреса; 

- недостатъчната квалификация на голяма част от водачите, особено начинаещите; 

- висока степен на конфликтност по пътищата  и улиците в населените места, поради лоша 

дисциплина на водачи на МПС и пешеходци, пропуски в организацията на движение. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

Водачи – 2 убити и 23 ранени 

Велосипедист -  1 убит 

Пешеходци – 9 ранени 

Пътници – 2 убити и 20 ранени 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

Община град Добрич – 18 ПТП с 2 убити и 25 ранени 

Община Добричка – 10 ПТП с 2 убити и 20 ранени 

Община Крушари – 1 ПТП с 1 ранен 

Община Балчик – 1 ПТП с 1 ранен 

Община Генерал Тошево – 3 ПТП с 3 ранени 

Община Тервел – 1 ПТП с 1 ранен 

Община Каварна – 2 ПТП с 1 убит и 1 ранен 

Община Шабла – 0 ПТП 

Издадени писмени 

предупреждения, 

сигнални писма и 

разпореждания  

 

Предприети 

дейности по 

отстраняване на 

несъответствията  

 

До общини: 168 

 

До ОПУ: 35 

 

До фирми, поддържащи пътя: 0 

 

 

 

 

 
 

Областно пътно управление – Добрич: 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ  
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ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

Изпълнена маркировка по път І-9 от км 0+000 

до км 46+930 на стойност 283139,56лв. с ДДС. 

 

  

Отремонтирани и осигурителни системи  

след ПТП по РПМ на обща стойност 45193,32лв. с ДДС. 

 

  

Превантивен ремонт на  път ІІ-97  

от км 3+030 до км 7+543 на стойност 1575553,03лв. 

с ДДС.  

  

Превантивен ремонт на път ІІІ-293  

от км 20+223 до км 25+775 на стойност 1175239,91лв. 

с ДДС. 

  

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане 

 на стойност 20000лв. с ДДС. 

  

Машинно изкърпване на асфалтови настилки  

на стойност 467640,00лв. с ДДС. 

  

 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

Изказване на представителя на ДАБДП:  

Г-н Росен Рапчев отбеляза, че голяма част от ПТП се случват по вина на водача, затова е необходимо да се обърне внимание 

на контрола върху водачите. Предложи да се организират автомобилите и мотоциклетите на МВР и да се включват в 

ежедневния трафик. Да се контролира трафика идващ от Република Румъния. Да се разшири използването на 

автоматизираните технически контролни средства. 

Г-н Жулиян Минев декларира, че ще се вземат предвид направените предложения. Той информира, че републикански път 

I-9 е обезпечен ежедневно с три автоматизирани технически средства и един автопатрул. Осъществява се текущ контрол в 

движение. През почивните дни в малките населени места се организират съвместни патрули с охранителна полиция и 

жандармерия. 

 

Г-н Росен Рапчев заяви, че от докладваното от г-н Георги Стратиев не става ясно дали са установени пътни участъци с 

концентрация на ПТП. Необходимо е да направят огледи съвместно със сектор  „Пътна полиция“ към ОД на МВР и да се 

анализират критичните участъци, като се вземат и конкретни решения за справяне с евентуални ПТП. Да се възложат 

мероприятия за преодоляване на пътния травматизъм. Г-н Рапчев препоръча на входно-изходните кръстовища към 
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общинските центрове да се изгради по възможност трета лента, за да се облекчат водачите при завиване. Да се обезопаси 

работата на хората, работещи по пътното платно. Представителят на ДАБДП отправи въпрос дали е направен ремонт на 

пътя от гард Добрич за село Одринци, община Добричка? 

Г-н Георги Стратиев отговори, че съвместно с пътна полиция ще се направи детайлно обследване на визирания пътен 

участък. В момента по него се извършва изкърпване. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема представените информации за сведение. 

ПО ТОЧКА 3 

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩАТА И 

СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЛЕТЕН ПЕРИОД, ПО ДОКЛАДИ И 

СТАНОВИЩА ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

Докладват: Представители на общините от област Добрич 

Докладващите представиха следната информация: 

Община град Добрич:  

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

 Текущ ремонт на пътни платна  

Изкърпени са улици „Любен Станчев“,  

„Калиакра“ и „Страцин“.  

Изцяло е преасфалтирана ул. „Свещеник 

Павел Атанасов“ и частично ул. „Четник 

Никола Алексиев“. 

 

  

 Текущо поддържане и изграждане на тротоари 

по уличната мрежа на град Добрич с общинското 

предприятие „Комуналстрой”.  

Частичен ремонт на тротоари по ул. „Страцин“. 

  

 Програма за реализация на благоустройствени 

мероприятия върху обекти – общинска 

собственост с участието на местното население 

(в това число тротоари, пешеходни пътеки и 
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алеи, монтиране на ограничителни средства 

ограничаващи паркиране на МПС на 

нерегламентирани места и др.).  

Изпълнени са 4 обекта от програмата, със 

следните адреси: ЖК „Дружба“ бл. 62, вх. А; 

ЖК „Дружба“ бл. 62, вх. Б, ЖК „Дружба“ бл. 

62, вх. В и ЖК „Дружба“ бл. 22, вх. В. 

 Проект „Развитие на интегрирана система на 

градския транспорт на Добрич" финансиран по 

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020:   

За периода на отчета е извършено обновяване 

на транспортната инфраструктура чрез 

ремонт и реконструкция на 3 спирконавеса.  

  

 Текущо поддържане на хоризонталната пътна 

маркировка по уличната мрежа на град Добрич с 

общинското предприятие „Комуналстрой”. 

Изцяло са подновени над 70 пешеходни 

пътеки, като към настоящия момент е 

започнато поставяне на маркировка по 

кръстовищата.  

  

 Текущо поддържане на вертикална 

сигнализация по уличната мрежа на град Добрич 

с общинското предприятие „Комуналстрой”. 

Закупени са 50 знака за вертикална 

сигнализация и следва тяхното поставяне. 

  

 Текущо поддържане на светофарните уредби по 

уличната мрежа на град Добрич с общинското 

предприятие „Комуналстрой”. 

Периодично се извършва ремонт на 

светофарните уредби, както и тяхното 

почистване. 

  

 Текущо поддържане на уличното осветление на 

територията на град Добрич с общинското 

предприятие „Комуналстрой”. 

Редовно се подменят неработещи осветителни 

тела, като новите са енергийноефективни. 

 

  

 Текущо поддържане на зелената система по 

уличната мрежа на град Добрич с общинското 

бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и 

проекти”. 
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По график се окосяват разделителните ивици 

по булевардите. Извършена е санитарна сеч 

на дървета по кръстовища и улици за 

осигуряване на видимост на вертикалната 

сигнализация. 

 

 При извършване на ремонт/рехабилитация 

на улица ще се изграждат изкуствени 

неравности за намаляване на скоростта. 

За периода на отчета няма изградени. 

  

 

Община Добричка: 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

Предадени за одобрение проекти по ОП „Изработка на инвестиционни 

проекти за рехабилитация на улици в четиридесет и девет населени места 

на територията на община Добричка и упражняване на авторски надзор 

по време на строителството“; 

  

Предадени за одобрение проекти по ОП „Изработка на инвестиционни 

проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа 

в четири населени места на община Добричка”. 

  

Тече избор на изпълнител за ОП „Рехабилитация и ремонт на улици, и 

изграждане на ограничители на скоростта в населените места на 

територията на община Добричка”  

ОП 

Населено 

място Обекти 

1 Воднянци Асфалтиране на ул. 6-та 

1 Ф. Денково 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул. 9-та 

1 Ф. Денково Асфалтиране на ул. 8-ра 

1 Хитово 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.6-та 

1 Карапелит Асфалтиране на ул. 7-ма 

1 Карапелит 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.30-та 
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2 Подслон 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул. 7-ма 

2 Подслон 

Изграждане на ограничители по ул.1-

ва-3бр. 

2 Бенковски Асфалтиране на ул.15-та 

2 Бенковски Асфалтиране на ул.19-та 

2 Бенковски Асфалтиране на ул.30-та 

2 Бенковски 

Текущ ремонт асфалтова настилка  на 

улица 20-та 

2 Бенковски 

Текущ ремонт асфалтова настилка по 

ул.26-та 

2 Бенковски 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.7-ма 

2 Гешаново 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по улица 10-та 

2 Гешаново 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по улица 7-ма 

2 Енево Асфалтиране на улица 7-ма  

2 Медово Асфалтиране на ул.8-ма 

3 Бдинци 

Изграждане на ограничители по ул.1-

ва. 

3 Бдинци 

Текущ ремонт на път DOB 3113 

Бдинци-Метличина 

3 Владимирово Асфалтиране на ул.6-та 

3 Вратарите 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по  улица 10-та 

3 

Орлова 

могила Асфалтиране на улица 4-та  

4 Ведрина Асфалтиране на улица 4-та 

4 Ведрина 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.3-та 

4 Ведрина 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.38-ма 

4 Долина Асфалтиране на ул.20-та 

4 Одринци Асфалтиране на улица 3-та 
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5 Златия Асфалтиране на улица 4-та 

5 Самуилово Асфалтиране на улица 4-та 

5 Самуилово Асфалтиране на ул.5-та 

5 Миладиновци 

Подмяна на направляващи бордюри по 

общински път DOB 3093 Миладиновци-

Ловчанци 

5 Миладиновци 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.5-та 

5 Ловчанци Асфалтиране на улица 24-та 

5 П. Иваново 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

на улица  1-ва и 3-та 

5 П. Иваново Асфалтиране на улица 2-ра 

6 Воднянци 

Текущ ремонт на шосировка на част от 

ул. 4-та 15см. 

6 Долина 

Текущ ремонт на шосировки по улица 

15-та  15 см 

6 Миладиновци 

Текущ ремонт на шосировка на улица 

8-ма - 15 см 

6 Одринци 

Текущ ремонт на шосировка на ул.18-

та - 15см 

6 Одринци Шосировка по ул. 15-та - 35см. 

6 Подслон Шосировка на улица 2-ра - 35см 

6 Бранище 

Текущ ремонт на шосировка по ул.3-

та-15см. 

6 Сливенци Шосировка на ул.4-та-35см 

6 Лясково 

Текущ ремонт на шосировка до 

естествена чешма-15см. 

6 Свобода 

Текущ ремонт шосировка по ул.11-та - 

15 см. 

6 Черна 

Шосировка на пътя до Мюсюлманско 

гробище  - 35см 

7 Батово Асфалтиране на ул. 15-та 

7 Батово 

Асфалтиране на площад м/у ул.10-та и 

ул.1-ва 

7 Одърци Асфалтиране на ул. 4-та  
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7 Славеево Асфалтиране на ул. 2-ра 

7 Пчелино Асфалтиране на ул. 8-ма 

7 Пчелино Асфалтиране улица 3-та  

7 Прилеп Асфалтиране на част от ул.1-ва 

8 Дебрене Асфалтиране на улица 2-ра  

8 Соколник 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по общински път DOB 3106 Стожер 

Соколник 

8 Стожер 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по улици "Възраждане" и "Тополи" 

8 Стефаново Асфалтиране на част от  улица 5-та  

8 Стефаново Асфалтиране улица 15-та  

9 Бранище Асфалтиране на ул. 2-ра 

9 Плачи дол 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

на улици 10-та, 11-та,12-та, 13-та и 

16-та  

9 Плачи дол Асфалтиране на част от ул. 8-ма 

9 Плачи дол Асфалтиране на част от улица 11-та 

9 Приморци Асфалтиране на част от  ул. 8-ма 

9 Попгригорово Асфалтиране на ул. 14-та 

10 Победа 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул. 7-ма, 8-ма, 19-та, 20-та, 21-ва и 

23-та 

10 Победа Асфалтиране на  ул.4-та 

10 Победа Асфалтиране на ул. 17-та 

10 Котленци Асфалтиране на улица 7-ма  

10 П. Минково Асфалтиране улица 13-та  

10 П. Свещарово Асфалтиране на част от ул.9-та 

10 Методиево Асфалтиране на ул.9-та 

10 Методиево 

Изграждане на ограничител на 

скороста-1бр 

10 Методиево 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул. 6-та 

11 Дончево Асфалтиране на част от ул.10-та 
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11 Дончево 

Текущ ремонт  на асфалтова настилка 

по ул. 3-та , 5-та и 6-та 

11 Богдан Асфалтиране на улица 9-та 

11 Богдан 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по улици 3-та и 7-ма 

11 Опанец Асфалтиране улица 2-ра 

11 Опанец Асфалтиране на ул.3-та 

12 Г. Колево Асфалтиране на ул.5-та 

12 Г. Колево 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.2 - ра и 3-та 

12 Паскалево 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по улици1-ва 

12 Паскалево 

Текущ ремонт  на асфалтова настилка 

на ул. 21-та 

12 Паскалево Асфалтиране на ул.36-та  

12 Царевец Асфалтиране на ул.1-ва 

12 Царевец Асфалтиране на улица  12-та 

13 Козлодуйци Асфалтиране на ул.6-та 

13 Божурово Асфалтиране на част от ул.6-та 

13 Божурово 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.6-та 

13 Росеново Асфалтиране на ул.6-та 

14 Врачанци Асфалтиране на ул.4-та 

14 М. Смолница Асфалтиране на ул. 2-ра 

14 Смолница Асфалтиране на улица  5-та 

15 Сливенци 

Изграждане на ограничител на 

скороста-1бр 

15 Добрево 

Текущ ремонт на  асфалтова настилка 

по ул.6-та  

15 Добрево 

Текущ ремонт на  асфалтова настилка 

по ул.7-ма  

15 Ломница Асфалтиране на улица  10-та 

15 Овчарово Асфалтиране на ул. 11-та 
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15 Свобода 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул. 1-ва 

16 Камен 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

на ул.4-та 

16 Житница Асфалтиране на ул. 4-та 

16 Житница Асфалтиране на ул.5-та 

16 Лясково 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

до естествена чешма 

16 Лясково 

Текущ ремонт  на асфалтова настилка 

по ул. 14-та и 12-та 

16 Лясково Асфалтиране на ул.3-та 

16 Черна Асфалтиране на ул.10-та 

16 Черна Асфалтиране на улица 4-та 

16 Черна Заустване на ул10 -та към ул.8-ма 

16 Крагулево Асфалтиране на ул.4-та 

16 Тянево 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул.2-ра 

16 Тянево 

Текущ ремонт асфалтова настилка към 

естествена чешма 

16 Тянево 

Текущ ремонт на асфалтова настилка 

по улици  1-ва 

17 Бенковски 

Рехабилитация на улица „Трета“ село 

Бенковски, 

17 Воднянци 

Рехабилитация на улица „Трета“ село 

Воднянци 

17 Ф. Денково 

Рехабилитация на улица „Втора“ село 

Фелдфебел Денково 

18 Козлодуйци 

Рехабилитация на улица „Осма“ село 

Козлодуйци 

19 Паскалево 

Рехабилитация на улица „Тридесета“ 

село Паскалево 
 

 

Община Генерал Тошево: 
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ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

Извършен е текущ ремонт на асфалтова настилка 

на територията на община Генерал  

Тошево. 

Ремонт, подмяна на 

 вертикална сигнализация на 

 територията на община  

Генерал Тошево. 

Извеждане на транзитните  

потоци извън населеното място 

за успокояване на движението на 

входно – изходните артерии в 

Генерал Тошево, през който 

преминават транзитно трасета от 

републиканската пътна мрежа за 

намаляване на трафика и 

задръстванията,  

повишаване на безопасността 

на движението и осигуряване 

свободния поток на 

автомобилния трафик. 

Изграждане на околовръстен 

път за провеждане на потока от 

Република Румъния. 

 

Освежена е хоризонтална маркировка на 

територията на община Генерал Тошево. 

Основен и текущ ремонт на улици на 

територията на Община Генерал 

Тошево. 

Поддръжка на вертикална 

сигнализация, хоризонтална 

маркировка. 

 

Ремонт на пътищата от  

републиканската пътна  

мрежа на територията на  

община Генерал Тошево. 

Ремонт на път от КПП  

с. Йовково до град  

Генерал Тошево 

Изграждане и ремонт на тротоарни 

настилки в населени места на територията 

на общината- 

 

Почистване на пътната и улична 

инфраструктура от храстовидна и 

дървесна растителност; 

 

 

 

Община Тервел: 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА  

ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   



16 

 

 ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

Изнесени са беседи по безопасност на движението по пътищата  

 детските  градини, и училищата. В ДГ №3 е спечелен спечелен  
проект за изграждане на площадка за безопасност на 

движението - предстои изграждането й. 

  

Извършен е ремонт на частични разрушения на общински път  

DOB 3202 и DOB 1199. 

  

Извършен е оглед на общинската пътна мрежа. Констатирани 

 са два броя проблемни участъци 2 бр. по  DOB 1196. За същите  
своевременно е кандидатствано пред Междуведомствената 

комисия за подпомагане към Министерския съвет. 

  

 

Община Балчик: 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

С цел подобряване на условията за 

паркиране в приморската част на града през 

активния туристически сезон, приключи 

организационната дейност и от 01.07.2021 

година ще започне да функционира система 

за кратковременно платено паркиране 

„Синя зона”.  

 За пореден път да се обсъдят 

сроковете и механизма на 

протичането на информацията и 

взаимодействието по остта ДА 

БДП- ОКБД -ОбКБД.  

Със средства по модул „Площадки за 

обучение по БДП” на Национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна 

среда” и с дофинансиране от Община 

Балчик, в Детска градина „Знаме на мира” 

/филиал „Братя Мормареви”/ беше 

изградена площадка по БДП. 

  

Рехабилитация на Общински път DOB3016 

/II -27/ (участък от 600 м. от кръстовище с 

DOB 1149 до помпена станция до ул. 

"Десета"). 
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Рехабилитация на велоалея по протежение 

на път Балчик. 

  

Реконструкция чрез обособяване на кръгово 

кръстовище на улици „Черно море“, ул. 

„Варненска“ и ул. „Хр. Ботев“.  

  

Своевременно отстраняване на слабостите в 

организацията на движението, предмет на 

сигнални писма от РУ на МРВ Балчик и 

Албена. 

  

Постоянен мониторинг за състоянието на 

пътни платна, пътни елементи и 

принадлежности. 

  

Непрекъснато следене състоянието на 

знаковото стопанство и своевременно 

възстановяване на пътните знаци, 

повредени при ПТП, СМР и вследствие на 

вандалски прояви. 

  

Продължаване подмяната на пътните знаци 

със светлоотразителни. 

  

 

Община Каварна: 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

Подготовка на Годишен общински доклад от  

Общината за целите на годишен областен доклад  

по БДП на ОКБДП – подготвен, приет на заседание на  

Общинската комисия по безопасност на движението с 

решение № 1 по протокол № 1/10.02.2021 г. и  

предоставен на Областна администрация с наш изх. 

№ РД-06-36-001/11.02.2011г.   

  

Обучение на деца и ученици по БДП в 

системата на образованието – проведени занятия в  

училищата и детските градини. 

  

Организиране и провеждане на извънкласни  

инициативи по БДП за деца и ученици в 

системата на образованието – Детско полицейско  
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управление с II клас от СУ „Стефан Караджа“, 

заключително практическо занятие по безопасност на 

движението на края на месец май. 

Изпълнение/актуализация на генерални планове за 

организация на движението в населените места (съгласно 

Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на 

движението по пътищата, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството) – изпълнява 

се План за организация и безопасност на движението на 

част от уличната мрежа в гр. Каварна, одобрен със Заповед 

№ 187/12.03.2021 г. на кмета на община Каварна.  

  

Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи 

по пътната инфраструктура  

(пътни платна, тротоари, банкети, места за паркиране, 

подлези и надлези, мостове, спирки на градския транспорт, 

междублокови пространства, крайпътни пространства и др. 

- въздействие върху настилки, хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация, осветление, ограничителни 

системи, растителност, поставени рекламни съоръжения и 

крайпътни обекти, и др.) 

- Реконструкция и изграждане на улична мрежа на 

територията на община Каварна (включваща и пътна 

маркировка и сигнализация, тротоари и улично осветление) 

- изграждане на улична мрежа в село Божурец – 830 089,77 

лв., средства от ЕС; 

 

- Цялостно асфалтиране на улици в село Видно след ремонт 

на водопроводната мрежа – 445 000 лв., средства от ЕС; 

 

- Полагане на чакъл и асфалт на улици в село Българево 

след ремонт на водопроводната мрежа – 996 000 лв., 

средства от ЕС;  

 

- Изграждане на пътна връзка към нов гробищен парк в гр. 

Каварна – 30 000 лв., от общинския бюджет; 

 

- Проектиране на реконструкция и рехабилитация на ул. 

„Гларус“ и ул. „Черноморска“ в гр. Каварна – 80 000 лв., от 

общинския бюджет; 
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- Проектиране на изграждане на улична мрежа в КК 

„Карвуна“ – ул. „Тиризис“ и ул. „Емона“ – 6 000 лв., от 

общинския бюджет; 

 

- Текущ ремонт на общинската пътна мрежа и уличната 

мрежа – в процес на изпълнение, до няколко дни ще 

започне ремонта; 

-  

- - Почистване на банкетите от растителност на общинската 

пътна мрежа – 10 000 лв.; 

- Подновяване на хоризонталната маркировка и 

вертикалната сигнализация по пътища и улици – 10 000 лв.; 

 

- Изграждане на изкуствени неравности – в процес на 

изпълнение, предстои да се сключи договора и да започне 

изпълнението на изкуствени неравности: 

- в село Българево – 2 броя с кръгъл профил; 

- в село Септемврийци – 2 броя с кръгъл профил; 

- в село Белгун – 2 броя с кръгъл профил и 1 повдигната 

пешеходна пътека; 

- в село Челопечене -  2 броя с кръгъл профил; 

- в село Вранино - 2 броя с кръгъл профил. 

 

- Оформяне на места за паркиране в междублоковите 

пространства на жилищни блокове в гр. Каварна – 20 000 

лв.; 

 

- Обособяване на места за паркиране в КК „Карвуна“, 

местност Иканталъка – 24 000 лв., от общинския бюджет; 

 

- Обособяване на паркинг в спортна зона – 39 500 лв. от 

общинския бюджет; 

 

- Смяна на мантинели по общински път – 4 000 лв., от 

общинския бюджет; 

Извършване на огледи на състоянието на пътната  

инфраструктура, преди настъпване на летния сезон и 

началото на учебната година, преди началото и след края 

на зимния сезон – извършен оглед на общинската пътна мрежа и  

уличната мрежа след края на зимния сезон;  
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Община Шабла: 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

Не всички от заложените мерки за първото  

шестмесечие са изпълнени в план програмата 

за 2021г. на община Шабла по БДП. Ковид  

обстановката допринесе за неизпълнението  

на част от предвидените мерки.Прави се  

рехабилитация на уличната мрежа в общината 

като към момента са в процес на работа. 

Предприети са действия преди летния сезон,  

почистване на банкети и премахване на  

крайпътна растителност затрудняваща види- 

мостта по общинските пътища.Освежена е  

маркировката и пешеходните пътеки. 

Беше приет правилник на ОКБДП Да бъде обърнато внимание на 

състоянието, маркировката и  

сигнализацията на общинските  

пътища,  които водят към  

населени места или курортни  

такива в близост до Черно море 

 

Община Крушари: 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   

КОНСТАТИРАНИ  

ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 

 

Възстановена липсваща вертикална пътна 

сигнализация в с. Крушари. 

Към настоящия момент на територията 

на община Крушари няма настъпили  

леки  или тежки ПТП.  

Нужда от финансиране за 

рехабилитиране и поддръжка на 

общинската пътна мрежа. 

Кастрене на клони и отсичане на храсти, 

възпрепятстващи видимостта към пътната 

сигнализация 

 Обезпечаване на общините с 

необходимия 

човешки и технически ресурс за 

координация на 

общинската политика по БДП 

Окосяване на пътния банкет по общинската 

пътна мрежа 

  

Участие в обучения за ОКБДП и общините,   
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организирани от ДАБДП 

Извършени периодични обходи с цел 

проверка състояние на общинска пътна 

мрежа. 

  

Подменено улично осветление по ул. “Девети 

септември” в с. Крушари 

  

 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

Изказване на представителя на ДАБДП:  

Г-н Росен Рапчев направи извода, че в докладите на общините се открояват основно дейностите асфалтиране и поставяне 

на маркировка. Необходимо е общините да обърнат внимание на уязвимите участъци от пътната мрежа, на развитието на 

градската среда по изграждане на инфраструктура за велосипедистите, като се набележат мерки за успокояване на 

движението. Да се изграждат мини кръгови движения. Да се подобри състоянието на тротоарите и обезопасят спирките на 

градския транспорт. 

Представителят на ДАБДП отправи въпрос към представителя на община Генерал Тошево, дали от общината предвиждат 

информационна кампания във връзка с БДП за предстоящите летни месеци за идващите от Република Румъния? 

Представителя на община Генерал Тошево отговори, че към настоящия момент не се предвижда такава кампания, защото 

трафика на идващите от Република Румъния е намалял значително. 

Г-н Росен Рапчев счита, предвид факта, че на територията на община Тервел е налично свлачище (съгласно представената 

информация от представителя на общината), че е необходимо да се направи дългосрочен проект за обезопасяването му, 

като на първо време се въведе временна организация на движението и се поставят табели и мигащи светлини. 

Представителят на ДАБДП отбеляза, че е необходимо за Деня на пътната безопасност – 29.06. да се организират кампании 

на територията на всяка от общините от областта.  

Необходимо е да се инициират обучения в учебните заведения, като се започне от най-малките ученици. Предложи да се 

инициират обучения по БДП на служители на институции и фирми от техните ръководители, като е важно всеки ръководител 

да се интересува от това, по какъв начин всеки служител отива до и се връща от работното си място с оглед набелязване 

на мерки за избягване на пътни инциденти. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема представените информации за сведение. 

4. Изразените предписания от представителя на ДА „Безопасност на движението по пътищата“ да бъдат изпратени 

писмено до кметовете на общините от областта, с оглед подобряване безопасността на движението на териториите 

им и отстраняване на нередности при изпълнение на мерките в тази насока.   



22 

 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ  

Докладва: Председател на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Председателят на ОКБДП обърна внимание на ОД на МВР, относно засилване на контрола във връзка с нерегламентирани 

гонки на автомобили в късните часове на денонощието по булевардите на града и по-специално по протежение на бул. 

„Добруджа“. 

Отправи призив към общините от областта, относно опресняване на вертикалната и хоризонтална маркировки по 

общинските пътища и най-вече на пешеходните пътеки. 

Призова общините от областта и органите на ОД на МВР да предприемат мерки за забрана преминаването на тежкотоварни 

автомобили през общинските центрове., като за тази цел се прегледа вертикалната маркировка и там, където има 

нередности с нея, да бъдат отстранени.  

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

Изказване на представителя на ДАБДП:  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема представената информация за сведение. 

Председателят на ОКБДП закри заседанието в 11:45 ч. 

ПО ТОЧКА 5 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

 

Решение  За сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

1. Приема дневният ред на 

заседанието.  

 

За сведение и 

изпълнение 

Председател на 

ОКБДП 

17.06.2021г. 

2. Приема представените 

информации от ОД на МВР – 

Добрич и ОПУ – Добрич за 

сведение. 

 

За сведение Председател, 

секретар и 

членове на 

ОКБДП 

17.06.2021г. 
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3. Приема представените 

информации от общините от 

областта за сведение. 

За сведение Председател, 

секретар и 

членове на 

ОКБДП 

17.06.2021г. 

4. Изразените предписания от 

представителя на ДА 

„Безопасност на движението по 

пътищата“ да бъдат изпратени 

писмено до кметовете на 

общините от областта, с оглед 

подобряване безопасността на 

движението на териториите им и 

отстраняване на нередности при 

изпълнение на мерките в тази 

насока.   

За изпълнение Председател и 

секретар на 

ОКБДП 

25.06.2021г. 

5. Приема представената 

информация от председателя на 

ОКБДП за сведение. 

 

За сведение Председател, 

секретар и 

членове на 

ОКБДП 

17.06.2021г. 

 

КРАЙ: 11:45 ч. 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

Материали към дневния ред: Информации от ОД на МВР, ОПУ – Добрич, Общините от областта и другите членове на 

ОКБДП за изпълнение на мерките по БДП към 01.06.2021г.  

 

 

 

…………………(п)………………………                                             

/Здравко Здравков/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

 

………………(п)…………………… 

/Веселин Димитров/ 

СЕКРЕТАР НА ДОККПБДП               
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