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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 № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВАРНА – 30.8.2022 Г. 

 

 

 

Днес, 30.8.2022 г. в 09,30 ч. в Зала „Пленарна” – Община Варна, се проведе 

Четвърто редовно присъствено заседание на ОбщКБДП на територията на Община 

Варна.  

 

На заседанието присъстваха: 

  

Заместник председател: Петър Гърбузов - Директор на дирекция ИИБ 

 

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

дирекция УСКОР 

 

Членове:  

1. Даринка Колева – Началник на отдел „Опазване на обществения ред”, дирекция 

УСКОР 

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

дирекция ИИБ 

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

дирекция ИИБ 

4. Крум Крумов – Директор на ОП ТАСРУД 

5. Мартина Петрова Маркова – Янева – гл. експерт „Координация на национални 

превантивни програми в Община Варна”, дирекция  „Превенции” 

6. Димитър Василев – Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора, 

дирекция „Превенции” 
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7. Адриана Петкова – гл. експерт „Училища”, дирекция ОМД 

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

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

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

11. Юлиян Николов – Заместник-кмет на Район „Младост” 

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

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

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

контрол”, дирекция УТ,  Район „Аспарухово” 

15. Сашо Димитров – Заместник-кмет на Район „Владислав Варненчик”, 

16. Христо Попов –гл. инженер, Район „Владислав Варненчик” 

17. Надежда Павлова Фотева – Иванова – ст. инспектор ЕК, Кметство    Звездица 

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

19. Инспектор Драгомир Ганчев - Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Варна 

20. Галин Павлов – Началник на група, Първа РСПБЗН 

 

На заседанието присъстваха още:  

Ивайло Маринов – Кмет на Район „Аспарухово” 

Николай Антонов – Изпълнителен директор „Градски транспорт” ЕАД – Варна 

Агнес Керанова – Ръководител ТЕ „Градски транспорт” 

Ива Мутафчийска – ОПУ  - Варна 

 

Георги Георгиев – ПП „Възраждане” 

Веселин Вешев - 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: 09,30 ч.  

 

Заместник-председателя на ОбщКБДП на територията на Община Варна, обяви 

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

 

 

І. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ТРЕТО РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩКБДПОВ - 17.5.2022 Г. 
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1. 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. 

 Решението на Комисията е фирмата за се запознае със становището на ПНО и 

да се информира за липсата на необходимост от подобна атракция в района. 

Изготвено писмо до фирмата на 23.5.2022 г. – с _003. 

Постъпили относими документи: Уведомление с рег. № 

РД22007700ВН_004ВН/2022 г. и Заявление с рег. № РД22011977ВН/06.6.2022 

г. – Всички документи са препратени до Общински съвет – Варна на с писмо 

_005/09.6.2022 г. Фирмата е уведомена с писмо  _006/09.6.2022 г. Постъпило 

Запитване с рег. № _007/13.6.2022 г.  – Изготвен отговор от ОбщКБДПОВ с № 

_008 на 20.6.22 г. (отговорът е съгласуван с ПНО и Общински съвет – Варна) 

 

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ, ОТЛОЖЕНИ ЗА ВТОРО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ. 

 

1. (т. 10 от Трето заседание) Писмо от Район „Младост” с рег. № 

СИГ22001772ВН_003ВН/29.4.2022 г. по предложение за изграждане на 

светофар на ул. „Вяра” и ул. „Тролейна”. 

Решение от Трето заседание (17.5.2022 г.) Комисията реши да отложи разглеждането 

на предложението. До следващо заседание от ИИБ да бъде осигурен проект, на база 

на който да се направи конкретно предложение за обезопасяване на участъка! 

 

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

УПРАВИТЕЛ И ДР. НА ВНИМАНИЕТО НА СЪСТАВА НА ОКБДП. 

 

РД22007981ВН_006ВН/27.5.2022 г. – 30-31.5.2022 г. - Обучение на ДА БДП за 

общините и секретарите в ОКБДП на тема „Градска среда – различните аспекти на 

безопасната мобилност, които следва да се вземат предвид в процеса на управление 

на пътната безопасност за развитие на щадяща пътна инфраструктура” – 

Представители на Община Варна, участници в обучението: Георги Георгиев – 

Дирекция ИИБ, инж. Милко Лалев – Директор ОП ТАСРУД, Руси Русев – Ръководител 

„Доброволно формирование Варна”, Митко Славов -  Регионален координатор и 

психолог към международна асоциация на застраховани и пострадали от катастрофи 

(МАЗПК).  
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Писмо от Дирекция „Образование и младежки дейности” с рег. № 

ОМД22000811ВН_001ВН/31.5.2022 г. – относно осигуряване на безопасен достъп на 

учениците до автобусна спирка „Сотира – 2”. Предложението постъпва за пореден път! 

Разгледано на Първо и Второ заседание на ОбщКБДПОВ. Комисията предлага да бъде 

изградена пешеходна пътека в искания участък. Изготвен е отговор с _ 002/07.6.2022 

г.  до Дирекция ОМД и Директора на ПГ КМКС. 

 

Писмо с рег. № РД22007981ВН_007ВН/13.6.2022 г. от Областен управител, относно 

заседание на 16.5.2022 г. на Държавно-обществената консултативна комисия по 

проблемите на БДП. Приложени са ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО БДП ЗА 2022 

Г.! 

 

Писмо от Дирекция ИИБ до Председателя на ОбщКБДПОВ с рег. № 

ЗК22001237ВН_002ВН/16.6.2022 г., относно протоколи и взети решения от проведени 

Второ и Трето заседание на ОбщКБДПОВ. Дирекция ИИБ уведомява, „…в бюджета на 

Община Варна няма осигурени средства за дейностите изискващ голям финансов 

ресурс в т.ч. светофари, изкуствени неравности, мантинели и др. ”. Изпратен отговор 

с _002 на 16.6.2022 г.  

 

Писмо с рег. № СИГ 21002831ВН_021ВН/17.6.22 г. от ОД на МВР, сектор „Пътна 

полиция”, относно постъпили сигнали свързани с безопасността на движение и 

предпоставки за възникване на ПТП на Крайбрежна алея в град Варна. – за подготовка 

на съвместен отговор с ИИБ! Писмо от ДА БДП с _022 от 30.6.22 г. Заложено в дневен 

ред на заседание на ОКБДП. Дирекция ИИБ информира, че е изготвен отговор от 

Главен архитект на Община Варна с рег. № АГУП22000903ВН/11.7.2022 г. Изготвени 

писма до  Сектор „Пътна полиция” с рег. № _023/15.7.2022 г.  

 

Писмо с рег. № ИИБ21004193ВН_033ВН/20.6.2022 г. от Областен управител – Варна, 

относно: постъпило произнасяне от МРРБ и искане на ОД на МВР – Варна във връзка 

със състоянието на Крайбрежна алея – Варна и необходимостта от подобряване на 

безопасността на движение. 

 

Писмо с рег. № РД22007981ВН_008ВН/23.6.22 г. – от Областен управител, относно 

обучение на ДА БДП (30.5.22 г.) с приложени линкове за сваляне на презентациите и 

материалите на обучението – за сведение на членовете на ОбщКБДПОВ – 27.6.22 ч. – 

11.57 ч. 

Писмо с рег. № РД20016305ВН_007ВН/24.6.22 г. – Заповед № РД-22-7712-27/23.6.22 

г. промяна в поименния състав на ОКБДП – за област Варна – на вниманието на 

състава на ОбщКБДПОВ – 27.6.22 г. – 12.37 ч. 
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Писмо с рег. № РД22000889ВН_015ВН/23.6.22 г. с приложени констатации от 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДА БДП) и набелязани 

конкретни мерки за подобряване пътната безопасност. Във връзка с предстоящо Трето 

редовно заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

(ОКБДП) и необходимостта от спазване на поставения срок за отговор, е изискана 

информация от Дирекция ИИБ по т. 1 и т. 3 от горепосоченото писмо. Срок 11.7.2022 

г. Писмо с рег. № _016 на 28.6.2022 г.  На 11.7.2022 г. на проведено Четвърто 

заседание на ОКБДП е взето решение да се удължи срокът на отговор до 20.7.2022 г. 

Дирекция ИИБ е изготвила отговор _024 на 2.8.22 г. до Областен управител – Варна.  

 

Писмо от Областен управител с рег. № РД22013628ВН/23.6.22 г. – 29 юни – 

Международен ден на безопасността на движение по пътищата – „Превенции”, Отдел 

„ДЗН” – обобщен отговор – 29.6.22. Писмо до Областна администрация и ДА БДП с 

рег. № РД22013628ВН_001ВН/01.7.2022 г. 

 

29.6.22 г. 14,00 ч. – Трето редовно заседание на ОКБДП 

РД22013771ВН_003ВН/29.6.22 г. – Разгледана т. 1 от дневен ред на ОКБДП – 

Крайбрежна алея! Издадени заповеди на Областния управител – РД-22-7706-

81/08.7.22 и допълваща РД-22-7706-84/08.7.22 г. 

Писмо от Областен управител – Варна с рег. № РД20016305ВН_009ВН/28.6.22 г. – 

Заповед № РД-22-7712-28/28.6.22 г. – Добавяне на нов член в поименния състав на 

ОКБДП – Гл. арх. на Община Варна; 

 

Писмо с рег. № РД22000889ВН_017ВН/7.7.22 г. – насрочено Четвърто редовно 

заседание на ОКБДП – 11.7.22 г. – 14.00 ч. Членовете на ОКБДП са запознати. 

Разглеждат се останалите точки от дневния ред, поради невъзможност от 

изчерпването им на Трето заседание (29.6.22 г.) На 11.7.2022 г. на проведено 

Четвърто заседание на ОКБДП е взето решение да се удължи срокът на отговор до 

20.7.2022 г. по писмо с рег. № РД22000889ВН_015ВН/23.6.22 г. Дирекция ИИБ ще 

предостави отговор. Постъпили са писма с _018 и _019. Дирекция ИИБ е изготвила 

отговор _024 на 2.8.22 г. до Областен управител – Варна. 

 

Писмо с рег.№ РД22014912ВН/07.7.2022 г. от Областен управител – Варна, относно 

липса на постъпила информация по образувани административни преписки, свързани 

с безопасността на движението по пътищата.  – Дирекция ИИБ е изготвила и изпратила 

отговор до Областна администрация с рег. № РД22014912ВН_001ВН/20.7.2022 г. 

(въпросите са заложени в т. 5 от дневен ред на Четвърто заседание на ОКБДП – 

7.7.2022 г.) 
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Писмо от ДА БДП с рег. № РД22015891ВН/21.7.2022 г., относно: „Проект на Решение 

на Министерски съвет за приемане на Доклад за състоянието на безопасността на 

движение по пътищата и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на 

движението по пътищата в Република България за 2020-2021 г. ” и приложения към 

него. Писмото (ведно с приложените линкове) е изпратено на състава на ОбщКБДПОВ 

на 21.7.22 г. в 15.20 ч. за запознаване с материалите и изразяване на становища в 

срок до 28.7.2022 г.  

 

Писмо от Областен управител с рег. № РД22017932ВН/19.8.2022 г., относно отправено 

искане от „Волан транс” ЕООД за включването му в състава на ОКБДП – За сведение 

на всички членове на ОбщКБДПОВ. 

 

 

ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

 

1. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № СИГ22000234ВН_002ВН/30.5.2022 г. по 

сигнал, отнасящ се до обезопасяване на пешеходна пътека на бул. „Васил 

Левски”. Дирекция ИИБ информира, че в посоченото местонахождение са 

извършени няколко огледи в различни дни и часови интервали, но не са 

забелязани автомобили навлизащи с опасна скорост от бул. ”Осми приморски 

полк”. 

2. Писмо от ПК „Транспорт” (Общински съвет – Варна) с рег. № 

ОС22000404ВН_001ВН/03.6.2022 г., с приложено предложение относно 

организация на движението и паркиране в близост до лечебно заведение „ДКЦ-

5 – Св. Екатерина”. 

3. Сигнал от ПП „Възраждане” с рег. № ЗК22001291ВН/10.6.2022 г., относно 

затруднено пресичане на гражданите на град Варна по бул. ”Приморски”. След 

обстойно проучване и направена анкета за „пешеходните пътеки” сред живущи 

и посетители на тази част от Морската градина, групата на „Възраждане” е 

Общински съвет – Варна предлага следните решения: 

1. Да се преустанови преминаването на тежкотоварни автомобили и 

строителна техника през бул. ”Приморски” за летния сезон; 

2. Да се изградят от двете страни, на разстояние от 5 до 7 метра от всяка 

пешеходна пътека, пътни технически съоръжения тип „легнал полицай”, 

които така да са изработени (тесни и високи), че да гарантират 

намаляването на скоростта от управляващите МПС – та шофьори до 

максимално 20 км/ч. 

3. Да се поставят осветителни тела над самите пешеходни пътеки, които да 

осветяват преминаващите пешеходци. 
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4. Писмо с рег. № РД22007981ВН_007ВН/13.6.2022 г. от Областен управител, 

относно заседание на 16.5.2022 г. на Държавно-обществената консултативна 

комисия по проблемите на БДП. Приложени са ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА 

ПО БДП ЗА 2022 г.! 

5. Писмо от ОД на МВР – Варна, сектор „Пътна полиция” с рег. № 

РД22012923ВН/15.6.2022 г. в изпълнение на чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредба 

5/23.9.2003 г. на МРРБ и МВР. Приложени са таблици и схеми, съдържащи 

данни за установени УКПТП (участъци с концентрация на пътнотранспортни 

произшествия) за територията на гр. Варна през 2021 г.  

6. Писмо от Район „Младост” с рег. № СИГ22003078МЛ_002ВН/20.6.2022 г. с 

приложен сигнал за поставяне на ограничители на скоростта в близост до 

светофара за пресичане на бул. ”Сливница” до Професионална гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски”. При възможност да се 

предвидят и камери за следене на скоростта. 

7. Писмо с рег. № ИИБ21004193ВН_033ВН/20.6.2022 г. от Областен управител – 

Варна, относно: постъпило произнасяне от МРРБ и искане на ОД на МВР – Варна 

във връзка със състоянието на Крайбрежна алея – Варна и необходимостта от 

подобряване на безопасността на движение. (Дирекция ИИБ информира, че е 

изготвеният отговор от Главен архитект на Община Варна с рег. № 

АГУП22000903ВН/11.7.2022 г. е относим към писмото. Изготвени писма до  

Сектор „Пътна полиция” с рег. № СИГ 21002831ВН _023/15.7.2022 г.) 

8. Писмо от Район „Аспарухово” с рег. № СИГ22003178АС_002ВН/29.6.22 г. по 

сигнал на г-жа Таня Рангелова, относно липса на пешеходна пътека при спирка 

„Поделението” (част от маршрута на автобус № 60).  

9. Писмо от Район „Одесос” с рег. № ИИБ22001703ОД_002ВН/30.8.2022  г., с 

предложение за поставяне на изкуствена неравност (легнал полицай) и 

пешеходна пътека тип „Зебра” на бул. ”Цар Освободител” пред № 79, вх. А. 

10. Писмо от Район „Приморски“ с рег. № ИИБ21001791ПР_001ВН/5.7.2022 г., 

относно предложения с цел подобряване на пътната безопасност. Във връзка с 

пътен инцидент на бул. ”Васил Левски” са извършени проверки на пътен възел 

при бул. „Васил Левски” и ул. ”Мир”. При огледите са установени два опасни и 

конфликтни участъка на техническата инфраструктура, които не предполагат 

да бъдат такива: 

1. На бул. „Васил Левски” над ул. „Мир” 

2. При изкачването от ул. „Мир” към бул. „Васил Левски” 

Районната администрация е отправила 3 (три) предложения към Комисията. 

 

11. Предложение от групата на ПП „Възраждане” в общински съвет – Варна с рег. 

№ ЗК22001601ВН/07.07.2022 г., с цел гарантиране здравето и сигурността на 

всички участници в движението, чрез подобряване на градската среда.  
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12. Писмо от Район „Владислав Варненчик” с рег. № 

РД22013453ВЛ_002ВН/08.07.2022 г.  по  преписки: РД22013453ВЛ/22.6.22 г.; 

РД22013912ВЛ/28.6.2022 г.; СИГ22003561ВЛ/27.06.2022 г.; 

СИГ22003638ВЛ/28.6.2022 г. – относно премахване на пешеходна пътека на 

бул. „Константин и Фружин” след/преди кръстовището с бул. „Света Елена” 

срещу читалище „П. Р. Славейков”. Районната администрация предлага 

въпросната пешеходна пътека да се коригира като повдигната с необходимата  

маркировка и сигнализация. 

13. Писмо с рег. № РД22014666АС_001АС_001ВН/28.7.22 г. (идентично писмо 

РД2201592АС_ 002ВН/28.7.22 г.) по сигнал на г-н Радо Ковачев. Отнася се за 

обезопасяване на кръстовище на бул. ”Първи май” (срещу входа на парка). 

Съществуващата „светеща пешеходна пътека” не е ефективно решение. 

Предложението е да се монтира светофар с пешеходна заявка. 

14. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № СИГ22002782ВН_001ВН/02.8.2022  г. по 

сигнал на г-жа Красимира Димитрова, отнасящ се за поставяне на пешеходна 

пътека на ул. „Атанас Москов” № 25. 

15. Становище от Район „Аспарухово” с рег. № 

СИГ22004197АС_001АС_001ВН/04.8.2022 г. по сигнал за район с висок риск на 

ПТП – „Прибой” ул. 10. 

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

РД22000889ВН_023ВЛ_002ВН/05.8.2022 г. по писмо на Дирекция ИИБ – График 

за обход на територията на Район „Вл. Варненчик” за оглед на общинска улична 

пътна мрежа, преди настъпване на есенно-зимен сезон 2022-2023 г. 

17. Писмо от Район „Младост” с рег. № ИИБ22002144МЛ_002ВН/16.8.2022 г. с 

предложения: в началото на пресечката на бл. 51 да се постави ограничителен 

знак за скорост; Липса на улично осветление на паркинг пред бл. 51, вх. 5. 

18. Писмо от Район „Младост” с рег. № ОМД22001402ВН_001МЛ_002ВН/17.8.22 г. 

с приложен доклад от инж. Мария Георгиева – Директор на Професионална 

гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов”. 

Поставен е проблем със затруднен достъп до централния вход на училището. 

Изисква се поставяне на пътен знак „Забранено паркирането” на видно място 

на ул. ”Орех”. 

19. Писмо от Район „Одесос” с рег. № ИИБ22002190 ОД_001ОД_001ВН/18.8.22 г. 

предложение/искане за демонтиране на вече разположен пътен знак Б2-Стоп 

на бул. „Приморски” и ул. ”Сан Стефано” пред входа на плувен комплекс 

„Приморски” и поставянето му на отделна стойка с височина не по-малко от 

2,25 м. и не повече от 3,30 м. съгласно Наредба 18/23.7.2001 г. (чл. 16, ал. 5). 

20. Национална общинска кампания „Безопасни улици” инициирана от НСОРБ, в 

партньорство с ДА „Безопасност на движение по пътищата”. 
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21. Писмо от Район „Аспарухово” с рег. № РД22015868АС_002ВН/19.8.2022 г. с 

предложение за поставяне на съоръжения, възпрепятстващи спирането на 

автомобили на „Народни будители” бл. 61. 

22.      Сигнал от г-н Пламен Стоянов с рег. № СИГ22000826ВН_002/22.8.2022 г. с 

твърдения за липса на действия по отношение на негови предложения от м. 

февруари.  

Справка от Заседания на КБД: Писмо от ИИБ с приложен сигнал с № СИГ 

22000826ВН_001ВН/24.3.22 г. е Включен в т. 1 от дневен ред и разгледан на 

Трето заседание на ОБщКБДПОВ – 17.5.2022 г. Протокол № 3/17.5.22 г. с рег. 

№ ЗК22001237: 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. 

23. Писмо от „Градски транспорт” ЕАД с рег. №  ЗК22001958ВН/23.8.2022 г. , във 

връзка с предстоящо откриване на редовна автобусна линия № 30, с маршрут 

обръщач „Бриз” до спирка „Добрева чешма”, съгласно решение 1019-4 от 

10.08.2022 г. на Общински съвет – Варна, с цел осигуряване безопасността на 

пътуването. 

24. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № РД22015432ВН_001ВН/26.8.2022 г. по сигнал 

за поставяне на изкуствени неравности до бл. 408 в ж.к. „Владислав 

Варненчик”. Становището на Дирекция ИИБ е , че организацията на движението 

е изпълнена съгласно ГПОД, като за посоченото място не се предвиждат 

изкуствени неравности.  

V. ДРУГИ 

 

 

1. Т. 25 Предложение от Дирекция ИИБ – по отношение заличаване на кръгово 

„Почивка“ и светофар на „Горчивата чешма“ и насочване на движението към 

кръгово кръстовище на „Траката“.   

2. Т. 26 Предложение от Кмета на Район „Аспарухово” за увеличаване 

времетраенето на зелена светлина на светофар до „Лидл” . 

 

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:  
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По І и ІІІ .  

Комисията е запозната с информацията. 

 

 

По ІІ.  

Предложението на Комисията е да се поставят 2 (два) знака забранено паркирането. 

Предложението за светофар се явява неудачно!  

 

По ІV 

 

По т. 1 

 

Съобразно становището на Дирекция ИИБ, комисията счита предложението за 

неудачно! Ще се извърши оглед на съществуващата маркировка от Дирекция ИИБ и 

при нужда ще се предприемат мерки.  

  

 

По т. 2 

Комисията се обедини около становището на Дирекция ИИБ. Пространството попада в 

„Зелена зона“. Ще се изчака проекта за ГПОД, където е заложено всички възможни 

улици да бъдат еднопосочни. 

 

По т. 3.1.  

Комисията реши да изпрати сигнала до Дирекция ЕООС.  

 

По т. 3.2.  

Комисията счита направеното предложение за неуместно. Исканите изкуствени 

неравности не отговарят на Наредба РД-02-20-10 от 5.06.2012г. за условията 

изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и 

на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. 

 

По т. 3.3. 

Комисията счита, че не се налага допълнително осветяване на посочените в 

предложението пешеходни пътеки. При възникнала необходимост, Район „Одесос” ще 

внесе допълнително предложение. 

 

По т. 4 

Комисията е запозната! 
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По т. 5 

Решението на комисията е да се извърши оглед, като предложенията ще бъдат 

разгледани на предстоящо заседание. 

След направен оглед на място от комисия в състав Дирекция ИИБ, Сектор „Пътна 

полиция“ и Районна администрация е установено, че: 

-на кръстовището с бул. Левски и бул. 8-ми приморски полк е необходимо да се 

поставят делинеатори, два предварителни указателя и промяна на едната стрелка от 

пътната маркировка.  

-на кръстовището на бул. Република и бул. Владислав Варненчик не са направени 

предложения, които могат да повишат безопасността на участниците в дижението, 

предвид естеството на случилите се ПТП. 

  

По т. 6 

Предложението е неудачно. Районът е максимално обезопасен и не се налага 

изграждане и поставяне на допълнителни съоръжения.  Дирекция ОМД ще информира 

РУО по компетентност. 

 

По т. 7 

Към момента не е получен отговор от МРРБ по отношение собствеността на района. 

Комисията няма необходимите правомощия и не може да вземе отношение! 

 

По т. 8 

Предложението ще бъде осъществено след изработването на техническия проект, в 

който ще бъдат заложени всички места за пресичане. Районната администрация е 

уведомена! 

 

По т. 9 

Комисията се обедини около експертните становища на Дирекция ИИБ и Район 

„Одесос” и счита предложението за неудачно. 

 

По т. 10 

Комисията изразява принципно съгласие по 3 (трите) предложения. Конкретни мерки 

ще се предприемат след съгласуване с МРРБ. 

 

По т. 11.1.  

След направен оглед на място от комисия в състав Дирекция ИИБ, Сектор „Пътна 

полиция”, ПП Възраждане и Районна администрация е установено, че е необходимо е 

да се продължи направляващата линия, да се поставят знаци С4.3 и Г9 в острова, да 

се поставят знаци Г4 на съществуваща стойка в двете ленти. Да се добавят стрелки 

на пътната маркировка. 
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По т. 11.2. 

След направен оглед на място от комисия в състав Дирекция ИИБ, Сектор „Пътна 

полиция”, ПП Възраждане и Районна администрация е установено, че е необходимо 

да се променят предварителните указатели, да се премахне лентата за завиване 

наляво посредством пътна маркировка, при необходимост с делинеатори, знаци Г4 от 

двете страни, както и да бъдат преработени светофарните бленди.  

 

По т. 11.3. 

(идентично с решението по т. 6) Предложението е неудачно. Районът е максимално 

обезопасен и не се налага изграждане и поставяне на допълнителни съоръжения.  

Дирекция ОМД ще информира РУО по компетентност. 

 

По т. 11.4. 

Комисията се обедини около становището на ИИБ, че предложението е неудачно. 

 

По т. 11.5.  

Комисията се обедини около становището на ИИБ, че предложението е неудачно. 

 

По т. 11.6.  

Комисията се съобрази със становището на ИИБ и ТАСРУД и счита предложението за 

светофарни уредби за неуместно. 

Относно кръгово движение на ул. „Атанас Москов“ и ул. „Перла“, разработва се 

проект, ще се предостави на проектанти за вземане на решение; 

 

По т. 11.7.  

Комисията се съобрази със становището на ИИБ и счита предложението за антиударни 

стопери за неуместно. Няма необходимото разстояние за преминаване на пешеходци. 

 

По т. 12 

Писмото с предложението да се изпрати на проектантите на ГПОД за решение. 

 

По т. 13 

Да се отправи запитване към МРРБ относно възможността за изграждане на изкуствена 

неравност. 

Да се уведоми Комисия за поставяеми обекти (по отношение на магазина). 

 

По т. 14 

Относно поставяне на пешеходна пътека на ул. „Атанас Москов”, разработва се 

проект, ще се предостави на проектанти за вземане на решение; 
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По т. 15 

Писмото с предложението да се изпрати на проектантите на ГПОД за решение. 

 

По т. 16 

Комисията е запозната! Информацията е в Дирекция ИИБ. 

 

По т. 17 

Комисията се обедини около становищата на Район „Младост” и Дирекция ИИБ и счита 

предложенията за неуместни.  

 

 

По т. 18 

Към този момент има поставени антипаркинг колчета. Да се постави знак В 27 в 

началото на улицата. 

 

По т. 19 

Знакът е поставен съгласно техническата възможност, която предоставят 

светофарните уредби. Поставяне на знаци следва да бъде съобразено, така че да не 

закрива светлинните сигнали. Предложението е неудачно! 

 

По т. 20 

Комисията е запозната!  

Дейности планирани от Община Варна, дирекция "Превенции" в рамките на 

Национална общинска кампания "Безопасни улици", инициирана от НСОРБ,в 

партньорство с ДА "Безопасност на движението по пътищата": 

 

За начален етап на основна степен на образование (1- 4 клас) 

Община Варна, дирекция "Превенции" и  Общинската комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) ще 

тиражира 4000 бр. Детски полицейски бележник "Спазваме правилата заедно". Чрез 

местните комисии по райони, бележниците ще бъдат предоставени във 

всички  училища с първокласници. Бележниците са разработени съвместно с ОД на 

МВР - Варна, в рамките на кампания по пътна безопасност и са подходящи за 

подпомагане на класните ръководители при провеждане на часове за безопасно 

движение, предвидени в часа на класа. 

За прогимназиален етап на основна степен на образование (5-7 клас) 

Община Варна, дирекция "Превенции" и  Общинската комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) ще 

предостви на всички училища в Община Варна, презентация-викторина за безопасно 
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движение по пътищата. Презентацията ще подпомогне класните ръководители  при 

провеждане на часовете за безопасно движение, предвидени в час на класа. 

Викторината е разработена от ОКБППМН и сектор "Пътна полиция" и е традиционна 

част от кампания "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!". 

 

По т. 21 

Комисията изрази положително становище по предложението на Район „Аспарухово”: 

да се отвори ул. „Манастирска” към локалното на ул. ”Народни будители”, ако ГПОД и 

ОУП не предвижда тя да остане затворена. Да се провери и ПУП и ПР за съответното 

местоположение. 

 

По т. 22 

За сведение на Комисията!  

 

По т. 23 

Писмото от „Градски транспорт” ЕАД с рег. № ЗК22001958ВН/23.8.2022 г. да се 

изпрати на АПИ за създаване на работна група и становище. 

 

По т. 24 

Комисията се обедини около експертното становище на Дирекция ИИБ и счита 

предложението за неудачно. 

 

 

По V. ДРУГИ 

 

По т. 25 

Предложението да се изпрати до АПИ за становище! 

 

По т. 26 

ТАСРУД да изпрати до Дирекция ИИБ циклограма, която да предоставя по главното 

направление повече време, отколкото по второстепенното (магазин „Лидл”) 

 

 

Край на заседанието 12,00 ч. 

 

        ________________________                                           

                /Петър Гърбузов/ 

       Директор на Дирекция ИИБ и 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА   

ОбщКБДПОВ 

____________________ 

    /Нели Георгиева/ 

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДПОВ       

 


