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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 № 5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА – 

25.10.2022 Г. 

 

 

 

Днес, 25.10.2022 г. в 09,30 ч. в Зала „Варна” – Община Варна, се проведе Пето 

редовно присъствено заседание на ОбщКБДП на територията на Община Варна.  

 

На заседанието присъстваха: 

  

 

На заседанието присъстваха: 

Заместник-председател:  

 

1. Тихомир Тимов – Началник на отдел „Общинска инфраструктура”, дирекция   

ИИБ 

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

дирекция УСКОР, а в нейно отсъствие Симона Велчева – мл. експерт „Комуникации и 

безопасност на движението”, дирекция ИИБ 

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. Петя Енева – Началник на отдел ОИТР, дирекция ОСИСД 

5. Милко Лалев – Ръководител направление АС, ОП ТАСРУД  



2 

 

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

дирекция „Превенции” 

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

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

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

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

контрол”, дирекция УТ,  Район „Аспарухово” 

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

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

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

14. Ралица Коцева – Областно пътно управление  - Варна 

15. Галин Павлов – Началник на група, Първа РСПБЗН 

 

На заседанието присъстваха още:  

 

Станислав Йорданов - Район „Владислав Варненчик” 

Агнес Керанова – Ръководител ТЕ „Градски транспорт” 

Ралица Коцева – ОПУ  - Варна  

Даниела Гурева – Дирекция ОСИСД 

 

Дилян Григоров– ПП „Възраждане“ 

Адв. Мария Димитрова – Представител кв. „Изгрев” 

Ваня Атанасова – по т. 4 и т. 7 

 

 

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: 09,40 ч.  

 

 

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

наличието на кворум, откри заседанието и представи дневния ред със следните точки:   
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І. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДПОВ - 30.8.2022 Г. Отложени предложения за второ 

разглеждане. 

Т. 5 от 30.8.22 г. 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.  

По т. 5 

Решението на Комисията е да се извърши оглед, като предложенията ще 

бъдат разгледани на следващо 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 движението, 

предвид естеството на случилите се ПТП. 

 

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

УПРАВИТЕЛ И ДР. НА ВНИМАНИЕТО НА СЪСТАВА НА ОбщКБДПОВ. 

Писмо от Областен управител – Варна с рег. № РД22018971ВН_001ВН/15.9.2022 г., 

относно указания за провеждането на семинар през м. октомври и указания за 

планирането и докладването на дейностите по БДП на областно и общинско ниво – 

Служител за участие в семинара – г-н Георги Георгиев – Дирекция ИИБ; Съставът на 

комисията е запознат с писмото. 

Писмо с рег. № РД22019287ВН_001ВН/21.9.22 г. от Българска браншова асоциация 

Пътна безопасност (ББАПБ), относно провеждането на Осма годишна конференция 

„Безопасна инфраструктура” (15-16 септември), с приложена заключителна 

декларация. Съставът на комисията е запознат с писмото. 

Писмо от Областен управител – Варна с рег. № РД22014912ВН_002ВН/26.9.2022 г., 

относно липса на постъпили данни по образувани и не приключили административни 

преписки, свързани с проблематиката на безопасността на движението по пътищата. 

Съставът на комисията е запознат с писмото. 

Писмо с рег. № РД22022063ВН/13.10.22 г. от Българска браншова организация „Пътна 

безопасност“, относно: Национална кампания „Безопасност за децата – Безопасна 

пътна инфраструктура около детските и учебни заведения“. Съставът на комисията е 

запознат с писмото. – 17.10.22г. - 10.25 ч. Постъпило е идентично писмо с 

_006/17.10.22г., препратено чрез НСОРБ. 
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ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Писмо от Район „Младост” с рег. № СИГ22005458МЛ_002ВН/08.9.22 г. по сигнал 

за кръстовище на ул. „Хан Севар” до детска градина „Моряче”. Предложението 

е да се ограничи скоростта с „легнали полицаи“ преди и след кръстовището. 

2. Сигнал с рег. № СИГ22005627ВН/08.9.22 г. с приложена подписка, относно:  

2.1. Опасен участък, намиращ се на бул. „Христо Смирненски” между 

Технически университет – Варна, ул. „Сотира” и бул. „8-ми Приморски 

полк”. Предложението е за изграждане на светофарна уредба, 

пешеходна пътека, маркировка или друг вид сигнализация, която 

участъка позволява, за безопасно преминаване и движение на 

пешеходци;  

2.2. Ежедневни дрифтове и гонки в тъмната част на денонощието на 

територията на кв. „Бриз”. Конкретното предложение е, органите на МВР 

да следят пътната обстановка и безопасност за осигуряване на 

безопасността и предотвратяване на инциденти. 

2.3. Опасно пресичане на бул. „8-ми приморски полк” от граждани и ученици 

на Професионалната гимназия по компютърно моделиране и 

компютърни системи, намираща се в двора на Технически университет – 

Варна. Предложението е за изграждане на надлез или друго съоръжение 

в този участък, улесняващ и обезопасяващ преминаването. 

3. Писмо от Областен управител – Варна с рег. № 

РД22014912ВН_002ВН/26.9.22г.,   относно липса на постъпили данни по 

образувани и не приключили административни преписки, свързани с 

проблематиката на безопасността на движението по пътищата. Съставът на 

комисията е запознат с писмото. 

4. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22002548ПР_002ВН/29.9.22 г. , 

относно сигнално писмо за изграждане на изкуствени неравности и /или други 

средства за ограничение на скоростта на движение в участъка: от ул. 

„Студентска” до бул. „Васил Левски”. Районната администрация е извършила 

проверки, при което са констатирани липса на регламентирани места за 

пресичане и натоварен автомобилен трафик, което е предпоставка за 

възникване на произшествия. Район „Приморски” счита за необходимо 

полагането на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за 2 (два) 

броя пешеходни пътеки на ул. „Васил Петлешков”, като местонахождението е 

посочено в приложена схема. 

5. Писмо с рег. № ОМД22001802ВН_001ВН/12.10.2022 г. от Дирекция ОМД по 

доклад на Директор ОУ „Панайот Волов” с приложение. Във връзка с резултати 
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за оценка и обезопасяване на пешеходните маршрути на ученици от първи 

клас, са отправени следните предложения:  

1. Да се осигури безопасен пешеходен достъп от всички краища на кв. 

„Виница” до ОУ „Панайот Волов”; 

 Да бъдат изградени тротоари по всички пешеходни маршрути; 

 Да бъдат възстановени повредените трайни настилки, както и 

вертикалната и хоризонтална маркировка; 

 При кръстовищата и в местата за пресичане на пътното платно да се 

осигури видимост и допълнителни пътни знаци „Внимание деца!“. 

2. Казаните за смет да бъдат позиционирани така, че да има видимост за 

движещите се автомобили; 

3. В улиците, граничещи с училището, скоростта на движение на МПС да 

се ограничи до 20 км/ч. 

6. Сигнал с рег. № РД22014666АС_006ВН/12.10.2022 г.  

(Идентично писмо и сигнал с рег. № РД22015926АС_002ВН/28.7.2022 г.)  

Включен в т. 13 от Дневен ред и разгледан на Четвърто заседание на ОбщКБДПОВ - 

30.8.22 г. : 

Решение на Комисията от 30. 8. 22 г.: Да се отправи запитване към МРРБ относно 

възможността за изграждане на изкуствена неравност. Да се уведоми Комисия за 

поставяеми обекти (по отношение на магазина). 

7. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22002832ПР_002ВН/13.10.22 г. по 

предложения от граждани за ограничители на скоростта (изкуствени 

неравности) на ул. „Васил Петлешков”. Предложението е идентично с т. 4 с № 

ИИБ 22002548ПР_001/28.9.2022 г. 

 

ІV. Други 

 

1. (т. 8) Адв. Мария Димитрова внася искане с рег. № 

РД19007255ПР_014/24.10.2022 г. Поставяне на пътни знаци на ул. ”Перуника” 

кв. „Изгрев” за ограничаване на скоростта до 30 км/ч.  

 

2. (т. 9) Предложение от Дирекция ИИБ:  

Писмо с рег. № ЗК22002044ВН/07.9.2022 г. от ОУ „Добри Войников” – с. Каменар, 

относно поставяне на пътни значи и препятствия на платното за движение: 

1. Пътен знак А19 на ул. „Софроний Врачански“ и улицата, която води към 

училището; 

2. Пътен знак Д 17 

3. Препятствия, разположени напречно на платното за движение  
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     3.(т. 10) Писмо с рег. № РД22022838Вл/25.10.2022 г. от Район „Владислав 

Варненчик”: 

– във връзка с множество ПТП и постоянни сигнали от граждани за движещи се 

автомобили с висока скорост по бул. ”Трети март” (в отсечката от кръстовището на 

бул. ”Трети март” и ул. ”Асен Разцветников” до кръстовището на бул. „Трети март” и 

бул. ”Константин и Фружин”) и бул. „Константин и Елена” (в отсечката от 

кръстовището на бул. „Св. Елена” до обръщача на автобусите) е установена 

необходимостта от изграждане на изкуствени неравности на пешеходните пътеки с 

местоположения:  

-кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Георги Минков”; 

-на бул. „Трети март” до магазин „Кауфланд” -   

-на бул. „Константин и Фружин” до ДКЦ ІІІ (Поликлиниката)    

 

      4.(т. 11.) Писмо с рег.№ СИГ22006462ВН /20.10.22г., отнасящо се до множество 

катастрофи на бул. „Цар Освободител”. 

 

 

     5 . (т. 12) Предложение от ПП ”Възраждане” и адв. Мария Димитрова за използване 

на информационни ресурси (екран, приложения от интернет и т.н.) при провеждане 

на заседания на Комисията.   

 

 

 

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.  

Предложението на Комисията е да се извърши втори оглед от експертни институции 

(вкл. и „Градски транспорт”), информацията от който да послужи за конкретно 

предложение на следващо (шесто) заседание на ОбщКБДПОВ – 13.12.2022 г. 

 

 

По ІІ.  

Комисията е запозната с информацията. 
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По ІІІ. 

 

По т. 1 

 

Няма представител на Район „Младост”. Предложението остава за разглеждане на 

следващо шесто заседание на ОбщКБДПОВ - 13.12.2022 г. 

  

 

По т. 2 

2.1. Предложението е разглеждано на предходни заседания. Възложено на Проектант 

за произнасяне! 

2.2. Необходимо е сектор „Пътна полиция” и Сектор „Общинска полиция” да завишат 

контрола в района. 

2.3. От възможните обсъдени варианти на обезопасяване (подлез, надлез, пешеходна 

пътека, неравност и др.), Комисията предлага де се изпълни съоръжение тип 

„пасарелка” в посочения участък при осигурен финансов ресурс! Всички останали 

възможности са разглеждани на предходни заседания и са отхвърлени. Ще се Възложи 

на Проектант за произнасяне! 

 

По т. 3  

Съставът на комисията е запознат с писмото. 

 

По т. 4 

По т. 4 и т. 7 Комисията предлага изграждане на хоризонтална неравност във 

визирания участък! 

 

По т. 5:  

5.1. Казусите са изцяло в хипотезата на ГПОД. Необходимо е становище на 

проектантът. 

5.2. Да се изпрати писмо до Дирекция ЕООС за действия по компетентност. 

5.3. Казусите са изцяло в хипотезата на ГПОД. Необходимо е становище на 

проектантът. 

По т. 6 

Комисията потвърждава взето решение на Четвърто заседание. Предприемане на 

действия, съобразно отговорът от МРРБ. Районната администрация е запозната. Да се 

уведоми гражданинът. 

 

По т. 7 

По т. 7 и т. 4 Комисията предлага изграждане на хоризонтална неравност във 

визирания участък! 
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ІV – Други: 

По т. 8 

Комисията предлага поставяне на знаци на ул. „Перуника”, ограничаващи скоростта 

до 30 км/ч. Да се уведоми проектантския екип на новия ГПОД. 

 

По т. 9 

Липсва представител на кметство Каменар - Комисията взе решение за отлагане на 

разглеждането за шесто заседание на ОбщКБПДОВ на 13.12.2022 г. 

 

По т. 10 

Комисията одобрява предложението за поставяне на изкуствени неравности на 

кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Георги Минков”; 

 

Комисията счита предложението за поставяне на изкуствена неравност на бул. „Трети 

март” до магазин „Кауфланд” за неуместно. Светофарната уредба е много близо и това 

ще доведе до конфликтни ситуации.  

 

Комисията одобрява предложението за поставяне на изкуствена неравност на бул. 

„Константин и Фружин” до ДКЦ ІІІ (Поликлиниката) – в едното платно посока „център”. 

 

По т. 11. 

Да се изпрати писмо до Спешна помощ, за отговор и становище до следващо заседание 

на ОбщКБДПОВ – 13.12.2022 г. 

 

По т. 12. 

Писмо до Дирекция ИАО за възможността, визирана в предложението. 

 

 

Край на заседанието 11,40 ч. 

 

 

 

 

 

 

        ________________________                                           

                /Тихомир Тимов/ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА   

ОбщКБДПОВ 

____________________ 

    /Нели Георгиева/ 

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДПОВ       

 


