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Приложение № 2 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА КЪМ ОБЩИНА ВАРНА. 
 

 
 
ДАБДП 
 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВАРНА – 17.5.2022 Г. 

 

 

 

Днес, 17.5.2022 г. в 10,00 ч. в Зала „Варна” – Община Варна, се проведе Трето 

редовно присъствено заседание на ОбщКБДП на територията на Община Варна.  

 

На заседанието присъстваха: 

  

Председател: Тодор Иванов – Заместник-кмет на Община Варна; 

Секретар: Нели Георгиева – гл. инспектор „Осигуряване на обществения ред”, 

дирекция УСКОР 

Членове:  

1. Георги Георгиев – гл. експерт „Контрол, прокопаване, експлоатация и ЗПУМ”, 

дирекция ИИБ 

2. Симона Велчева – мл. експерт „Комуникации и безопасност на движението”, 

дирекция ИИБ 

3. Петя Енева – Началник на отдел ОИТР, дирекция ОСИСД 

4. Милко Лалев – Ръководител направление АС, ОП ТАСРУД  

5. Бисер Борисов – Заместник-директор на ОП ОПСЗ 

6. Атанас Христов – Заместник-кмет на Район „Одесос” 

7. Борислав Стоянов – гл. инженер, Район „Одесос”  

8. Ваня Спасова – Гл. инженер, Район „Приморски” 

9. Васил Павлов – гл. експерт „Инженер”, Район „Приморски” 

10. Мартина Георгиева – Директор на дирекция ИИСД, Район „Младост” 

11. Тургут Мехмед - гл. специалист „Екология”, дирекция УТ, Район „Аспарухово” 

12. Румена Лукова – гл.  специалист „Инженерна инфраструктура и екологичен 

контрол”, дирекция УТ,  Район „Аспарухово” 
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13. Христо Попов –гл. инженер, Район „Владислав Варненчик” 

14. Емилия Драганова – ст. специалист ЕК, Кметство Тополи 

15. Мариана Полихронова - Кметство   Константиново 

16. Ст. инспектор Васил Начев – Началник на Група „Общинска полиция” 

17. Инспектор Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Варна 

18. Явор Пасев – Областно пътно управление – Варна 

19. Галин Павлов – Началник на група, Първа РСПБЗН 

20. Иван Николов – Международна асоциация на пострадали от катастрофи 

21. Митко Славов - Международна асоциация на пострадали от катастрофи 

22. Евгений Балев – Председател на СНЦ „Велоклуб „Спартак” 

 

На заседанието присъстваха още:  

Дилян Руменов Григоров – ПП „Възраждане“ 

 

Представена е следната информация от секретарят на Комисията: До 

членовете на ОбщКБДПОВ са изпратени имейли за свикване редовно присъствено 

заседание на Комисията със следните приложения: 

- Дневен ред на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

на територията на Община Варна; 

- Приложения по постъпилите предложения; 

 

НАЧАЛО: 10,00 ч.  

 

Председателят на ОбщКБДП на територията на Община Варна, обяви наличието на 

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

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

І. Информация по изпълнение на решения от Второ редовно заседание на 

ОбщКБДПОВ - 22.3.2022 г. 

 

По т. 2 от І. Писмо от Държавна агенция ”Електронно управление” с рег. № 

ЗК21001741ВН/21.10.2021 г. с приложено проектно предложение от Международна 

асоциация за застраховани или пострадали при катастрофи (МАЗПК). Проектно 

предложение за превенция и повишаване културата на пешеходците в Община Варна.  

Решение: Комисията е запозната с предложението и изразява положително 

становище! Обсъждане на процедурите по реализирането му ще бъде направено след 

предоставяне на конкретни предложения от състава на Комисията. 

Информация: До настоящия момент няма постъпили предложения! 

По т. 2 ІІ 1. Сигнал от ДА БДП с рег. № СИГ22000395ВН/25.1.2022 г. по сигнал, 

относно обезопасяване на тротоари по ул. ”Д-р Петър Берон” до кръстовището с ул. 

„Пенчо Славейков” в град Варна в непосредствена близост до ОУ „Йордан Йовков”.  
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Решение: Районната администрация е извършила оглед и е направила конкретни 

предложения за безопасно използване на уличната мрежа, посочена в сигнала. 

Предложенията са от компетентността на Дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване” (ИИБ) при Община Варна, която е запозната с тях. След възлагането 

на процедурите и последващо им реализиране, ще бъде осигурена безопасна улична 

инфраструктура. 

Получено писмо с рег. № СИГ22000395ВН_001_003ВН/28.3.22 г. от Район „Одесос” с 

предложения за обезопасяване на уличната мрежа. Включено е в  ІІІ т. 2. 

Информация: Комисията е изготвила отговор до ДА БДП, Областна администрация и 

подателят на сигнала на 01.4.2022 г. с рег. № СИГ22000395ВН_003ВН.  

 

Т. 4 (т.6) Писмо от Заместник-министър на МРРБ с рег. № 

СИГ21002831ВН_020ВН/02.02.2022 г., относно предпоставки, създаващи опасност за 

пешеходците и възможност за настъпване на пътно-транспортни произшествия (ПТП) 

на Крайбрежна алея „Капитан Георги Георгиев” – гр. Варна.  

Информация: Председателят на Комисията ще уведоми ръководството на ДА БДП. 

 

По т. 6. Идентично с т. 4 Писмо от ОД на МВР - Варна с рег. № 

ЗК22000277ВН/11.02.2022 г. с приложени идентични документи по предпоставки, 

създаващи опасност за пешеходците и възможност за настъпване на пътно-

транспортни произшествия (ПТП) на Крайбрежна алея „Капитан Георги Георгиев” – 

гр. Варна. 

Информация: Председателят на Комисията ще уведоми ръководството на ДА БДП. 

 

По т. 10. Писмо с рег. № РД22005250ВН/11.3.2022 г. Засегнати са множество 

проблеми, констатирани от гражданина: липса на тротоари, скорост на движение на 

градски транспорт, контрол и санкции върху шофьорите на автобуси (движещи се с 

превишена скорост)места в автобусите, санкции (глоби), задължение на общината да 

поддържа безопасна инфраструктура, заплати на депутати, ремонт на улици, 

свободни места за паркиране и др. 

Информация: Общинската администрация е изготвила обобщен отговор. 

 

По т. 14. Писмо от Министерски съвет с рег. № РД22005250ВН_001ВН/11.3.2022 г. по 

сигнал, съдържащ твърдения за нерешени битови проблеми на жителите на Варна. 

(Забележка: Част от твърденията са изложени в сигнал с рег. № 

РД22005250ВН/11.3.2022 г. в т. 10 от дневния ред). 

Информация: Общинската администрация е изготвила обобщен отговор. 

 

 

По т. 16. Предложение с рег. № ЗК22000492ВН/18.3.2022 г. от Групата на ПП 

„Възраждане” в Общински съвет – Варна. Относно: Даване на предложения, с цел 
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гарантиране здравето и сигурността на всички участници в движението, чрез 

подобрение на инфраструктурата в градската среда. 

На 28.3.22 г. е регистрирано становище от ОП ТАСРУД; На 12.4.2022 г. е регистрирано 

становище от Дирекция ИИБ. 

Информация: Изготвен отговор с рег. № ЗК22000492ВН_003ВН/13.4.2022 г. до 

Групата на ПП „Възраждане” към Общински съвет – Варна  

 

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАБДП, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, НСОРБ, ОБЛАСТЕН 

УПРАВИТЕЛ И ДР. НА ВНИМАНИЕТО НА СЪСТАВА НА ОКБДП. 

 

1. Писмо с рег. № РД22000889ВН_008ВН/ 04.4.22 г. от Областен управител за 

констатирани несъответствия от ДА БДП в Годишен доклад по БДП за 2021 г. и 

насрочено Второ заседание на ОКБДП – 18.4.22 от 10.00 часа – членовете на 

ОКБДП, представляващи Община Варна са уведомени на 6.4.2022 г. 

На 05.4.2022 г. е Изготвено писмо до компетентните структури в Община Варна за 

предоставяне на информация – поставен срок до 12.4.22 г. за обобщен отговор до 

15.4.22 г. до Областна администрация. № РД22000889ВН_009ВН/ 05.4.22 г. 

Изготвено писмо до Областен управител с № РД22000889ВН_013ВН/ 13.4.22 г. 

2. Писмо с рег. № РД22000889ВН_008ВН/ 04.4.22 г. от Областен управител за 

насрочено Второ заседание на ОКБДП  - членовете на ОКБДП са уведомени; 

 

3. Писмо с рег. № РД 19007255ПР-013/01.4.22 г. до адв. Мария Димитрова с 

отговор по поставени въпроси - за сведение на Комисията. 

4. Протокол № 2 от Второ редовно заседание с рег. № ЗК22000670/05.4.2022 г. 

до ИИБ за изпълнение. 

5. Актуализирана информация за дейността на ОбщКБДПОВ на ел. страница на 

Община Варна: Годишен график на заседания, Протокол 2 и Годишен доклад 

(с корекции от 8.3.22 г.) 

6. Писмо от НСОРБ с рег. № РД22010044ВН/12.5.2022 г., относно проучване 

позиции на общините по проект на нова Наредба за организиране на 

движението по пътищата, отворени за обществено ползване.  – Членовете на 

Комисията са запознати на 13.5.22 г. в 9,29 ч. – за становище до 17.5.2022 г. 

 Кметство Казашко – постъпило становище – 16.5.22 г. - 13.57 ч.  – 

изразено съгласие с проекта и липса на нови предложения; 

 Кметство Тополи – постъпило становище – 16.5.22 г. – 14.05 ч. – не 

изразява становище, относно Наредбата. 

 Кметство Каменар – 17.5.22 г.  – 12.13 ч. - изразено съгласие с проекта  
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ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № СИГ22000826ВН_001ВН/24.3.2022 г. с 

приложен сигнал, отнасящ се до проблеми в организацията на движение (ул. 

„Братя Бъгстон” и ул. „Битоля”; основен ремонт на ул. „Чаталджа”; ул. „Ген. 

Колев” до бул. „Васил Левски”; указателна табела преди кръстовището на бул. 

„Чаталджа” с ул. „Цар Асен”; Организация на движението на кръстовището на 

ул. „Царевец” и бул. „Осми приморски полк”), оформени като становище по 3 

точки, за предложение от ОбщКБДПОВ. 

2. Казусът е разгледан на Второ заседание на ОКБДПОВ на 22.3.2022 г. Комисията 

е изготвила писмо до ДА БДП на 01.4.2022 г. с рег. № СИГ22000395ВН_003ВН. 

Писмо от Район „Одесос” с рег. № СИГ 22000395ВН_001ВН_003ВН/28.3.2022 г., 

относно обезопасяване на тротоарите по ул. „Д-р Петър Берон” до 

кръстовището с ул. „Пенчо Славейков” в непосредствена близост до ОУ „Йордан 

Йовков”. Районната администрация е извършила оглед и е направила 5 (пет) 

конкретни предложения.   

3. Писмо от Район „Владислав Варненчик” с рег. № 

СИГ22001219Вл_002ВН/05.4.2022 г. с приложен сигнал (от г-н Пенчо Стоянов) 

и подписка на вх. 6, 7 и 8 от бл. 230, за поставяне на знак за ограничаване на 

скоростта в жилищната част на квартала. Зачестили случаи на преминаващи 

автомобили с висока скорост пред бл. 230. В близост е училище „Стоян 

Михайловски”. 

4. Сигнал с рег. № СИГ22001543ВН/05.4.2022 г. по предложение да се урегулира 

движението и неправилно паркиралите автомобили, както и организиране на 

движението като еднопосочно за следните улици: „Антон Страшимиров”, 

„Филип Тотю”, „Владимир Димитров – Майстора”, „Хан Пресиян”, „Ф. Успенски”, 

„Григорий Цамблак” и всички улици в района. 

5. Писмо – становище от Дирекция ИИБ с рег. № 

СИГ21003966ВН_004ВН/06.4.2022 г., отнасящ се до неправилно паркирали 

автомобили на плаж Аспарухово.  

6. Предложение за съвместна дейност с рег. № РД22007700ВН/11.4.2022 г. от 

„СТИЛ АТРАКЦИЯ” ЕООД, относно извършване на атракционен превоз на 

пътници по суша, посредством туристически атракционни влакчета по маршрут 

на движение, съобразен с утвърдена транспортна схема и с изискванията за 

безопасност за движение по пътищата. Изготвено писмо за правно становище 

с рег. № РД22007700ВН_001ВН/13.4.2022 г. Получено становище с рег. № 

РД22007700ВН_003ВН/13.5.2022 г. 

7. Писмо от Кметство Константиново с рег. № РД22007999КНС_001ВН/15.4.2022 

г., относно множество сигнали за поставяне на изкуствени неравности по ул. 

„Христо Ботев”. 

8. Писмо от Район „Владислав Варненчик” с рег. 

№СИГ22001758ВЛ_002ВН/20.4.2022 г. с приложено писмо от Управителя на 
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„Лъки КД” ЕООД за създаване на изкуствени неравности или грапавини в 

асфалта с цел ограничаване на скоростта по ул. „Янко Мустаков”. 

9. Писмо от Район „Младост“ с рег. № СИГ22001827МЛ_002ВН/29.4.2022 г. с 

приложено искане, подкрепено с подписка за поставяне на ограничители на 

скоростта (легнал полицай) на ул. „Зорница”. 

10. Писмо от Район „Младост” с рег. № СИГ22001772ВН_003ВН/29.4.2022 г. по 

предложение (от г-жа Даяна Христова) за изграждане на светофар на ул. 

„Вяра” и ул. „Тролейна”. 

11. Писмо от Район „Младост” с рег. № СИГ22001896МЛ_003ВН/29.4.2022 г. с 

предложение за премахване на повдигната неравност („легнал полицай”) на 

бул. ”Цар Освободител”. Според гражданина, повдигнатата неравност се явява 

излишна поради съществуващата светофарна уредба.  

12. Писмо от Район „Младост” с рег. № ИИБ22001049МЛ_002ВН/29.4.2022 г. по 

предложение с подписка от граждани, за изграждане на пешеходен светофар 

на ул. „Тихомир” (кв. „Трошево” ) в частта, която отделя ОУ „Добри Чинтулов” 

от кв. „Трошево”. 

13. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22000961ПР_002ВН/29.4.2022  г. по 

предложение за изграждане на пешеходна пътека на бул. „Генерал Колев” при 

пресечката с ул. „Никулицел”. 

14. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22001111ПР_002ВН/29.4.2022 г. във 

връзка със системни сигнали за липса на вертикална сигнализация на ул. 

„Захари Стоянов”. Отправено е предложение за поставяне на знак В27-

„Забранени са престоят и паркирането” на ул. „Захари Стоянов” в участъка от 

ул. „Св. Климент Охридски” до ул. „4-та” в С.О. „Траката”.  

15. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22001075ПР_003ВН/03.5.2022 г. с 

приложено писмо от Началника на Второ РУ при ОД на МВР – Варна, в което се 

сигнализира за системно нарушаване на двойна непрекъсната линия на ул. 

„Караагач” при кръстовището на ул. „Д-р Басанович”. Районната 

администрация е извършила проверка и е установила множество автомобили 

извършващи нерегламентирани леви завои в горепосоченото кръстовище. 

Район „Приморски” счита за необходимо поставянето на исканите от Началника 

на Второ РУ „гъвкави ограничители” на скоростта в обхвата на въпросното 

кръстовище. 

16. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22001483ПР_002ВН/03.5.2022 г. в 

което се сигнализира за постоянно спиране на моторни превозни средства по 

тротоарните настилки в обхвата на спирка „Изгрев” на Републикански път І-9, 

С.О. „Ален мак”. Районната администрация е извършила проверка и е 

установила произволно паркирани автомобили върху пътното платно в района 

на спирката, което представлява риска за останалите водачи и за пешеходците 

използващи автобусните спирки. Район „Приморски” предлага поставянето на 
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пътен знак В 27 – „Забранени са престоят и паркирането” преди спирка 

„Изгрев”.  

17. Писмо от Дирекция „Образование и младежки дейности” с рег. № 

ЗК22000941ВН/10.5.2022 г. по писмо от директора на ДГ № 17 „Д-р Петър 

Берон”, отнасящ се за обезопасяване на прилежащите тротоари на филиал 

„Другарче” (ул. „Генерал Колев”, ул. „Драва Чех”, ул. „Драва Соболч”). 

Предложението е за поставяне на предпазни огради и предпазни колчета. 

18. Писмо от ОП ТАСРУД с рег. № ЗК22000953ВН/11.5.2022 г., относно 

необходимост от поставяне на информационна табела Т – 17 на светлинно 

регулирани кръстовища в гр. Варна, оборудвани с камери за видеонаблюдение 

на трафика. 

19. Предложение от ПП „Възраждане” с рег. № ОС22000369ВН/12.5.2022 г., 

относно предложения с цел гарантиране здравето и сигурността на всички 

участници в движението чрез подобрение на инфраструктурата в градската 

среда. 

20. Молба с рег. № ЗК22000985ВН/13.5.2022 г. от живущи на ул. „Св. Йоан 

Кръстител„ – кв. „Виница”, за монтиране на изкуствени неравности в участъка 

между № 14 и № 22. 

21. Писмо от Район „Приморски” с рег. № АГУП22000549ПР_004ВН/16.5.2022 г. по 

писмо от етажна собственост на ул. „Д-р Любен Попов” № 28, вх. Ж, с което 

се сигнализира за участък от въпросната улица, който е с недостатъчна 

ширина за разминаване на автомобили. Районната администрация е извършил 

проверка счита за необходимо да внесе предложение за поставяне на 

вертикална сигнализация В - 27 „Забранени са престоят и паркирането”. 

22. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22001203ПР_002ВН/16.5.2022 г.   по 

писмо от етажна собственост на ул. ”Д-р Борис Окс” № 9, с което се сигнализира 

за участък от въпросната улица, който е с недостатъчна ширина за разминаване 

на автомобили. Районната администрация е извършил проверка счита за 

необходимо да внесе предложение за поставяне на вертикална сигнализация В 

-  27 „Забранени са престоят и паркирането”. 

 

Комисията приема дневния ред на заседанието. 

 

 

В резултат на дискусия по предложенията за разрешаване на възникнали 

конкретни проблеми по безопасността на движението и изразени експертни становища 

от състава, Комисията предлага следните решения:  

 

По І и ІІ .  

Комисията е запозната с информацията. 
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По т. ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

По т. 1:  

Комисията се обедини около становището на ИИБ, подкрепено и от Районната 

администрация :  

По т. 1.1 Организацията на движението е изпълнена съгласно одобрена 

проектна документация и не е необходима промяна.  

По т. 1.2 Вертикалната и хоризонтална пътна маркировки съвпадат. 

По т. 1.3 Кръстовището ще бъде обезопасено с вертикална сигнализация Б 1. 

 

По т. 2  

Комисията е запозната! 

 

По т. 3. 

В хода на заседанието е обсъдено точното местонахождение на предложението, т.е 

улицата се намира над бл. 230 (зад бл. 208). Предложението на Комисията е 

ограничаване на скоростта в посочения участък, чрез поставяне на знак 30 км/час и 

„Внимание, деца“! Въведената мярка е временна, до реализиране на проекта в района! 

 

По т. 4 

В момента се изготвя нов ГПОД, чрез който ще се реши цялостната организация на 

движение за обсъжданото каре с улици. По отношение на паркирането - въвеждането 

на „Зелена зона” ще подобри условията и облекчи ситуацията. 

 

По т. 5 

Общински съвет – Варна е възложил разработването на Паркоустройствен план. С 

уреждане на градоустройството за територията на Аспарухов парк, ще се реши и 

проблема с паркоместата и паркиралите автомобили. 

 

По т. 6 

Изготвено писмо до фирмата на 23.5.2022 г.  

 

По т. 7 

Предложението на комисията е изграждане на 2 (два) броя пътни неравности в 

населеното място. Урегулиране на целия район с пътни знаци. 

 

По т. 8 

Комисията счита за неуместно предложението за изграждане на изкуствена неравност. 

Районната администрация да предприеме действия спрямо собственика на обекта. 
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По т. 9 

Становището на Комисията е, че участъка не отговаря на изискванията за изграждане 

на визирания ограничител на скоростта. 

 

По т. 10 

Комисията реши да отложи разглеждането на предложението. До следващо заседание 

ИИБ да бъде осигурен проект, на база на който да се направи конкретно предложение 

за обезопасяване на участъка! 

 

По т. 11. Комисията счита за неуместно предложението за премахване на повдигнатата 

неравност. 

 

По т. 12 

Комисията се обедини около следните предложения: Изграждане на изкуствена 

неравност в участъка; опресняване на съществуващата маркировка на пешеходната 

пътека; обозначаването на пътеката със светещи пътни знаци; премахване на 

растителност, която пречи на видимостта.  

 

По т. 13 

Комисията счита за неудачно изграждането на пешеходна пътека в посочения участък. 

 

По т. 14 

Предложението на Комисията е да се постави знак В27- „Забранени са престоят и 

паркирането” и знак Т-17. 

 

По т. 15 

Комисията се съобрази с предложението на Районната администрация и Второ РУ и 

счита за уместно поставянето на гъвкави ограничители в посочения участък. 

 

По т. 16 

Извършен е оглед от представители на ОПУ, Сектор „Пътна полиция“ и Дирекция ИИБ, 

в резултат на който е изготвен констативен протокол. Комисията предлага да се 

изпълнят направените предложения по т. 2, 3, 4 и 5, касаещи компетентността на 

Община Варна. 

2.Наличният пътен знак Д 24 „Автобусна спирка” да бъде преместен в началото на 

джоба на автобусната спирка; 

3.Допълнително, с цел ограничаване на паркирането и престоят на автомобили да 

бъде монтиран пътен знак В 27 „Забранени са престоя и паркирането” и п.з. Т 4 с 

разстоянието на действие на п.з. В 27 (дължината на джоба); 
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4.Да бъдат отстранени констатираните дефекти (падаща мазилка) и неработещо 

осветление в пешеходния подлез; 

5.След отстраняване на дефектите в участъците с падаща мазилка и 

възстановяване на осветлението в пешеходния подлез да бъдат монтирани пътни 

знаци Е 21 „Пешеходен подлез или надлез” от двете страни на път І-9 указващи 

наличието на подлез; 

По т. 17 

Комисията няма отношение по предложението! Дирекция ИИБ ще вземе решение, 

относно необходимостта за смяна на антипаркинг елементите.  

 

По т. 18 

Комисията изрази положително становище. 

 

По т. 19 

І.1 Повдигане на пешеходни пътеки: 

І.1.1.Сп. „Светкавица” на бул. „Осми приморски полк” – неудачно предложение; 

І.1.2. Сп. „Чешмата” на ул. „Цар Борис ІІІ” , кв. Виница – разглеждано на заседание, 

взето решение за „потапяне“ – изпълнено; 

І.1.3. Бул. „Цар Освободител” и ул. „Державин” – неудачно предложение; 

І.1.4. ул. „Цар Асен” с ул. „Братя Миладинови” - неудачно предложение; 

І.1.5. бул. „Цар Освободител” с ул. „Стефан Караджа” - неудачно предложение; 

 

І.2. Изграждане на пешеходни пътеки на: 

І.2.1. сп. „Доктор Николаев”,  - неудачно предложение;  

І.2.2. сп. „Захари Дончев”,  - неудачно предложение;  

І.2.3. ул. „Васил Чекаларов” с ул. „Мечтание (повдигната пътека и доизграждане на 

липсващ тротоар). - неудачно предложение;  

Положително становище на комисията по т. І.2.1. , І.2.2. , І.2.3.  Да се извърши оглед 

от експертна група за определяне разположението на пешеходните пътеки.  

І.2.4. Възстановяване на премахната пешеходна пътека на ул. „Г. Бенковски” с ул. 

„Христо Самсаров”  

Комисията счита, че нормативните изисквания са спазени. Дейностите не са 

предвидени в проекта! 

І.2.5. Възстановяване на премахната пешеходна пътека на ул. „Г. Бенковски” с ул. 

„Ген. Р. Димитриев”   

Комисията счита, че нормативните изисквания са спазени. Дейностите не са 

предвидени в проекта! 

І.2.6. ул. „Царевец“ север с ул. „Болград” - Положително становище на комисията. 

І.2.7. При кръговото на бул. „Васил Левски” с бул. „Владислав Варненчик” по 

направление север-юг; - неудачно предложение; 
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І.2.8. При кръговото на бул. „Васил Левски” с бул. „Владислав Варненчик” по 

направление юг-север; - неудачно предложение; 

І.2.9. При кръговото на бул. „Васил Левски” с бул. „Сливница” по направление север-

юг; - неудачно предложение; 

І.2.10. При кръговото на бул. „Васил Левски” с бул. „Сливница” по направление юг-

север; - неудачно предложение; 

І.2.11. Изграждане на обособена островна част на пешеходната пътека, находяща се 

на бул. „Съборни” и бул. „Сливница” - Неудачно предложение. Съществуващият знак 

ще бъде заменен със светещ. 

І.2.12. ул. „Роза” и ул. „Зеленика”  – Улиците са рехабилитирани и са по проект! 

неудачно предложение; 

І.2.13. ул. „Роза” и ул. „Люляк”  – Улиците са рехабилитирани и са по проект!  

неудачно предложение; 

І.2.14. Изграждане на елемент „удължен тротоар” на бул. ”Царевец” по пешеходната 

пътека с ул. „Гладстон”; неудачно предложение; 

І.2.15. Изграждане на елемент „удължен тротоар” на бул. ”Царевец” по пешеходната 

пътека с ул. „Силистра“; неудачно предложение; Ще се предприемат мерки за 

паркиралите автомобилите, пречещи на видимостта. 

 

По т. 20 

Комисията се обедини около становището, че улицата е с голям наклон и не отговаря 

на изискванията за изграждане на неравност.  

 

По т. 21 

Комисията изрази положително становище за поставяне на вертикална сигнализация 

В - 27 „Забранени са престоят и паркирането”, ведно със знак за репатриране на 

автомобили с техническо средство тип „паяк”. 

 

По т. 22 

Комисията изрази положително становище за поставяне на вертикална сигнализация 

В - 27 „Забранени са престоят и паркирането”, ведно със знак за репатриране на 

автомобили с техническо средство тип „паяк”. 

 

Край на заседанието 12,40 ч. 

 

___________п_____________                                           

        /Тодор В. Иванов/ 

     ЗАМЕСТНИК-КМЕТ И 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщКБДПОВ 

__________п__________ 

    /Нели Георгиева/ 

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДПОВ       

 


