
 

 

 

 
№ РкД-39-7 
30.06.2020 г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от заседание на Областната комисия за безопасност на движението по 
пътищата 

 
Днес, 30.06.2020 г. от 1000 часа в зала „Пресцентър“ на Областна 

администрация Добрич се проведе заседание на Областната комисия по 
безопасност на движението по пътищата. 

 
Приложен присъствен лист. 
Заседанието бе открито от председателя на Комисията – г-н Красимир 

Николов - заместник областен управител на област Добрич. Г-н Николов 
поздрави присъстващите и обяви дневния ред на заседанието: 

1. Отчет за извършените дейности и предприетите мерки от членовете 

на ОКБДП през 2019 г., с оглед подобряване безопасността на движението по 

пътищата и намаляване на жертвите и травматизма при ПТП. 

2. Подготовка и проблеми на отговорните институции, членовете на 

ОКБДП, за предстоящия летен сезон, с оглед повишаване безопасността на 

движението по пътищата на област Добрич. 

3. Други. 
 
След гласуване на дневния ред, присъстващите единодушно приеха 

точките. По първа точка г-н Николов даде думата на представителя на ОД на 
МВР – сектор „Пътна полиция“.  

Г-н Минев докладва, че два пъти по-малко са загиналите в резултат на 
тежки пътно-транспортни произшествия през 2019 г. - 10 лица, спрямо 2018 г. - 
21 лица. Намален е и броят на ранените - с двама по-малко 166 лица, спрямо 
168 ранени през 2018 при ПТП. Той посочи, че по-добрите резултати се дължат 
на увеличената контролна и превантивна дейност по отношение на спазване на 
скоростните режими, употребата на алкохол и наркотични вещества, 
правоспособност на водачите и други. Обработените данни на сектор КАТ 
показват, че най-често тежки катастрофи са настъпили вследствие на блъскане 
в дърво, стълб или друго крайпътно препятствие. Висок е и делът на ПТП, 
възникнали поради движение с превишена и несъобразена скорост - 24 %. Пик 
на тежки катастрофи от КАТ отчита през миналата 2019 г. в светлата част на 
денонощието - между 10.00-11.00 ч. и 17.00 - 19.00 ч. По отношение на дните от 
седмицата най-ниска аварийност се наблюдава в четвъртък, а най-висока - в 
дните сряда и петък. 
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Установени са 44 293 нарушения, като засечените с камера са 17 503 бр. 
Ежеседмично се извършват полицейски акции в малките населени места 
съвместно с жандармерията. Основните нарушения са: без свидетелство за 
управление на МПС, наличие на алкохол и наркотици.  

Тези резултати са постигнати в следствие на превантивните акции 
предприети от ОД МВР Добрич и завишения контрол по пътищата. Организирани 
са беседи с ученици и абитуриенти във връзка с безопасността на движението 
по пътищата. 

Г-жа Анжелина Тотева – заместник-председател на Държавна агенция 
„Безопасност на движението по пътищата“ констатира, че доклада на ОД на МВР 
– сектор „Пътна полиция“ съдържа повече статистика. Тя заяви, че е необходимо 
да има повече анализ, за да се търсят решения. Попита г-н Минев имат ли 
достатъчно консумативи за вземане на проби за алкохол и наркотици. 

Г-н Минев отговори, че към момента разполагат с необходимия 
минимум. 

За извършените ремонти и рехабилитация на републиканска пътна 
мрежа докладва ръководителят на Областно пътно управление. Г-н Стратиев 
изброи участъците от републиканската пътна мрежа в областта, в които са 
извършени дейности в рамките на отпуснатите средства за текущ ремонт и 
припомни, че приключи изпълнението на ЛОТ 4 и ЛОТ 5. Той заяви, че през 
отминалия период са направени едроплощни кърпежи, както и вертикална и 
хоризонтална маркировка. Почистени са храсти и дървета от крайпътните 
отводнителни канали, както и е извършен  ремонт на участъци от 
републиканската пътна мрежа със студена смес – полимерен модифициран 
битом под налягане (битомно изкърпване – инжекционен метод за ремонт на 
единични дупки и пукнатини по пътните настилки без изрязване и фрезоване, 
чрез използване на бързо разпадаща се катионна на асфалта и полагане на нова 
маркировка. 

Последваха изказвания от представителите на общините, като община 
град Добрич не се представляваше на заседанието. 

Община Добричка – извършен е ремонт на улиците на стойност 
2 431 000 лв., освежаване на маркировка – 10 000 лв., повредени пътни знаци – 
22 000 лв., проведени са обучения по пътна безопасност, изградена е велоалея 
в с. Победа. Изказаха необходимост от изграждане на ограничители на 
скоростта. 

Община Балчик – извършен е ремонт на голяма част от улиците, 
сключен е договор за поддръжка на инфраструктурата, осъществени са текущи 
ремонти и завършен ремонта на „Дамбата“. За 2020 г. са заложили са изграждане 
на велоалея гр. Балчик – КК „Албена“ и проектиране и изграждане на две  
кръстовище за кръгово движение в гр. Балчик. 

Г-н Никола Панчев – директор на ОД МВР Добрич изказа притеснение 
относно осъществения ремонт на „Дамбата“, а именно създадените конфликтни 
точки автомобили-велосипеди-пешеходци. Той заяви, че за намаляване на 
пътния травматизъм е необходимо да се намалят конфликтните точки, което 
може да се постигне със съвместни действия.  

Преди да даде думата на представителя на община Каварна, г-н 
Красимир Николов благодари на община Каварна за оказаното съдействие за 
поставяне на билборд на път I-9 Дуранкулак – Варна, в района на кръгово 
кръстовище до гр. Каварна. Във връзка с Международен ден за безопасност на 
движението по пътищата /29. Юни/ на изходните артерии на областния център в 
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три посоки има монтирани билбордове с акцент върху пътната безопасност,  
съответно на път I-9 Дуранкулак – Варна, II-27 Добрич – Балчик и II-29 Кардам – 
Варна. 

Община Каварна – извършена рехабилитация – 6 500 000 лв., 
изкуствени неравности и шумяща маркировка – 62 000 лв., премахване на 
растителност, поставено е улично осветление около пешеходните пътеки по 
предписание на МВР, пътни знаци – 3 000 лв., соларни батерии на пътните знаци 
обозначаващи пешеходни пътеки близо до училища и детски градини, 
информационни кампании и обучения. 

Община Генерал Тошево – Инспектор от детска педагогическа стая е 
провел информационна кампания във всички общински училища, публикува се 
периодично информация за безопасността на пътя в местния печат, извършен е 
ремонт на улици и пътища – 750 000 лв., подменени пътни знаци, ремонтирани 
пътеки - 362 кв. м и е изградена площадка за безопасност на движението. 

Община Тервел – добро е състоянието на пътната мрежа, асфалтирани 
са улици, една улица е изкърпена, ремонтирани са паркинги и пешеходна 
маркировка. 

Община Шабла – извършен е ремонт на общинска пътна мрежа и са 
поставени знаци. За 2020 г. са заложили текущи ремонти и изграждане на 
повдигнати пешеходни пътеки на пътната отсечка с. Горун – с. Ваклино – с. 
Дуранкулак. 

Община Крушари – 57 километра общинска пътна мрежа в добро 
състояние, ремонтирани улици в селата, почистване на растителност и 
освежаване на маркировка. Предвиждат през 2020 г. поставяне на предпазен 
парапет до учебно заведение.  

Областен отдел „Автомобилна администрация докладваха, че са 
извършили проверки на: 117 автобуса, 519 тежкотоварни автомобила, 114 
таксиметрови автомобила и 149 автомобила за превоз на пътници и товари. 
Съставени са 339 АУАН. 

Г-н Живко Вълчев – СБА-Добрич информира, че се раздават 
информационни брошури и провеждат се съвместни инициативи с ОО АА и ОД 
МВР Добрич. 

Д-р А. Еринозов съобщи, че се извършват постоянни дейности по 
популяризиране дейностите по първа долекарска помощ чрез разнообразни 
публични мероприятия, предназначени за широката общественост. Разширява 
се обхвата и повишаване качеството на обучения по първа помощ сред децата 
и младите хора. Провеждат се обучения по оказване на първа долекарска помощ 
на кандидат водачи на МПС, пътни полицаи в сектор КАТ към ОД на МВР Добрич 
и на деца. Организират се общински и областни състезания на ученически екипи 
по първа помощ за повишаване на подготовката на ученици за оказване на първа 
помощ и взаимопомощ при пътни и др. инциденти. Участие в Националното 
състезание на ученическите екипи по първа помощ през месец юни в НУЛЦ на 
БЧК в Лозен. Участие в Церемонията пред Оброчния кръст в храм „Света 
Троица“ във връзка със Световния ден в памет на загиналите при пътни 
злополуки през месец ноември. 

Д-р О. Господинов – директор на ЦСМП Добрич докладва, че линейките 
са подготвени и се подновяват обученията на персонала с преподаватели от 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. 

Г-жа Надежда Павлова - Регионална здравна инспекция Добрич 
информира, че провеждат беседи и лекции свързани с  безопасността на пътя. 
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Г-н Стамен Стоев  - РУО Добрич заяви, че всички учители са 
инструктирани  „Час на класа“ да бъдат посветени на безопасността на пътя. 

Заместник-председателят на Държавната агенция г-жа А. Тотева заяви, 
че Агенцията предоставя проект на площадка за пътна безопасност, с която се 
цели обучението да започва в най-ранна детска възраст. 

Г-н Тошко Барзилов – представител на Държавна агенция „Безопасност 
на движението по пътищата“ апелира да се провеждат обучения на общинско и 
областно ниво съвместно с ОД на МВР Добрич и ЦСМП Добрич. 

Поради изчерпване на темите по дневния ред, г-н Николов закри 
заседанието с пожелание за успешна дейност. 

 
 

 
Съгласувал: (п) 

 
КРАСИМИР НИКОЛОВ 
Зам. областен управител на Област Добрич 

 
 
 

Изготвил:  (п) 
 
Инж. НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА 
Младши експерт в Дирекция АКРРДС  
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