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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 № 6 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА – 

13.12.2022 Г. 

 

 

 

Днес, 13.12.2022 г. в 09,00 ч. в Зала „Пленарна” – Община Варна, се проведе 

Шесто редовно присъствено заседание на ОбщКБДП на територията на Община Варна.  

 

На заседанието присъстваха: 

  

 

На заседанието присъстваха: 

Заместник-председатели:  

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. Петя Енева – Началник на отдел ОИТР, дирекция ОСИСД 

4. Крум Крумов – Директор на ОП ТАСРУД 
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5. Милко Лалев – Ръководител направление АС, ОП ТАСРУД  

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

дирекция „Превенции” 

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

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

9. Калин Илиев – Директор на дирекция УТ, Район „Приморски”  

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

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

контрол”, дирекция УТ,  Район „Аспарухово” 

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

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

14. Деяна Рачева – гл. специалист УТ, Кметство Каменар 

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

16. Благовест Георгиев – Кмет на Кметство Тополи 

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

18. Инспектор Драгомир Ганчев - Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Варна 

19. Ралица Коцева – Областно пътно управление  - Варна 

20. Галин Павлов – Началник на група, Първа РСПБЗН 

 

На заседанието присъстваха още:  

Венцислав Цонков – ОП „ТАСРУД” 

Агнес Керанова – Ръководител ТЕ „Градски транспорт” 

Дилян 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: 09,00 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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ДНЕВЕН РЕД: 

 

І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БДП НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОбщКБДПОВ (ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАБДП, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, 

НСОРБ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И ДР. НА ВНИМАНИЕТО НА СЪСТАВА НА 

ОбщКБДПОВ.) 

 

Писмо с рег. № РД22014912ВН_006ВН/15.11.2022 г. от Областна администрация – 

Варна, относно липса на постъпила информация по образувани и неприключили 

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

Писмо с _002 е изпратено на 29.9.22 г. на членовете на ОбщКБДПОВ и заложено в т. 

3 на Дневен ред на пето заседание 25.10.2022 г. (в изпълнение резолюция на г-н 

Тодор Иванов). Всички преписки са от компетентността на Дирекция ИИБ. Писмо с 

_006 е постъпило в Дирекция ИИБ за отговор и в ОбщКБДПОВ за сведение. Дирекция 

ИИБ е изготвила писма с _007/22.11. до Район „Приморски” и _008/28.11.22 г. до 

Областна администрация – Варна. 

 

Писмо с рег. № РД22020696ВН_002ВН/15.11.2022 г. от Областна администрация – 

Варна. Писмо с _001 е изпратено за отговор от Дирекция ИИБ. Настоящото писмо е 

насочено към Дирекция ИИБ. 

 

Писмо от ДА БДП с рег. № РД22018970ВН_001ВН/07.12.2022 г., относно актуализация 

на утвърдени Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии 

по безопасност на движението по пътищата. (вкл. в т. 9 на дневния ред). 

 

Писмо с рег. № РД22026544ВН/09.12.2022 г. от Областен управител – Варна, относно 

насрочване на заседание на ОКБДП за област Варна за 16.12.2022 г. от 9,00 часа в 

заседателната зала на Областна администрация, във връзка с постъпило писмо от ДА 

БДП за въвеждане на нови образци и срокове за представяне на информация.(вкл. 

в.т. 9) 

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ЧЕТВЪРТО И ПЕТО 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДПОВ - 30.8.2022 г. И 25.10.22 г. Отложени 

предложения за трето 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.  
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По т. 5 

Решение от 30.8.22 г. 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. 

Решение от 25.10.22 г. -  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. 

 

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ПЕТО РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДПОВ - 25.10.22 г. Отложени предложения за второ 

разглеждане. 

1. (ІІІ. т. 1 от V КБД) 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. 

Решение от 25.10.22 г. Няма представител на Район „Младост”. Предложението остава 

за разглеждане на следващо шесто заседание на ОбщКБДПОВ - 13.12.2022 г. 

 

2. ( ІІІ. т. 9 от V КБД) 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  

Решение от 25.10.22 г. Липсва представител на кметство Каменар - Комисията взе 

решение за отлагане на разглеждането за шесто заседание на ОбщКБПДОВ на 

13.12.2022 г. 
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      3.(т. 11.) ( ІІІ. т. 11. от V КБД) Предложение от ИИБ - Писмо с рег.№ 

СИГ22006462ВН /20.10.22г., отнасящо се до множество катастрофи на бул. „Цар 

Освободител”. 

Решение от 25.10.22 г. Да се изпрати писмо до Спешна помощ, за отговор и становище 

до следващо заседание на ОбщКБДПОВ – 13.12.2022 г. 

 

     4 . (т. 12) Предложение от ПП ”Възраждане” и адв. Димитрова за използване на 

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

заседания на Комисията.  

  

Решение от 25.10.22 г. Писмо до Дирекция ИАО за възможността, визирана в 

предложението. 

 

Предложението по т. 12 касае използване на приложения, за визуализация на 

обсъжданите местоположенията. Практиката при провеждане на заседания на 

Общински съвет, като процедура по предложението е проучена и не е приложима за 

заседанията на Комисията. Ангажиментите на Дирекция ИАО са единствено по 

осигуряване достъп до интернет. Мястото (зала) за провеждане на заседанията се 

заявява предварително. Неотложни причини за провеждане на други мероприятия 

често налага промяна на залата, което изисква незабавно адаптиране на състава и 

насочването му към ново помещение (т.е мястото за провеждане на Комисията не е 

стационарно). Преписките, ведно с приложенията се изпращат на членовете на 

Комисията своевременно за да се сформират работни групи и да се изготви експертно 

становище за следващо заседание на ОбщКБДПОВ. Информацията се актуализира до 

деня на заседанието, предвид важността на проблемите с БДП. В тази връзка, до 

настоящия момент не е имало затруднения при обсъждане на преписките, и изготвяне 

на предложения т.к. специалисти от компетентни структури са запознати с 

местоположението, ГПОД, и възможността за удовлетворяване на предложенията 

(Дирекция ИИБ, ОПУ, Сектор „Пътна полиция”, Районни администрации и кметства и 

др.). Предложенията на Комисията са на база експертни становища от компетентни 

лица, съобразно действащата нормативна и поднормативна уредба. Освен 

гореизложеното, следва да се има предвид, че Комисията не разполага с финансов 

ресурс за обезпечаване с техника, компетентно лице и др.  

 

ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Писмо от Район „Младост” с рег. № СИГ22006590МЛ_002ВН/14.11.2022 г., 

относно молба за поставяне на „легнали полицаи” или други средства за 

ограничаване на скоростта в ж.к. „Победа”, бл. 5. В участъка има множество 

предпоставки за пътни инциденти. 
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2. Писмо от Район „Младост” с рег. № СИГ22006716МЛ_002ВН/14.11.2022 г., 

относно молба за поставяне на „легнал полицай” на улицата пред бл. 1 в кв. 

„Победа”. Отправено е предложение и за поставяне на ограда по 

новоизградените алеи, за да се спре достъпа на децата към паркинга и улицата. 

3. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22003120ПР_002ВН/24.11.2022 г., 

във връзка с писмо от Началника на Второ РУ при ОД на МВР – Варна за 

премахване на пешеходна пътека. (М „8.3”, находяща се на бул. „Осми 

приморски полк” в близост до ул. „Найден Геров”). Второ РУ уведомяват, че на 

горепосочената пешеходна пътека ежедневно се получават предпоставки за 

ПТП, т.к. самото позициониране на пешеходната пътека е в завой, което 

застрашава живота и здравето на водачи на МПС и пешеходци. През зимния 

период, при усложнена пътна обстановка и заснежаване, на посочената 

пешеходна пътека се създава и т.нар. „тапа” на пътното движение, т.к. освен в 

завой, тя е изградена и на наклон с голяма денивелация.  

4. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22003231ПР_002ВН/24.11.2022 г. по 

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

за образуване на „задръстване“ на ул. „Мир”, което налага поставянето на 

пътен знак В27 на кръстовището на ул. „Мир” и ул. „Лоза”. Район „Приморски” 

счита за удачно поставянето на пътния знак В 27. 

5. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22006550ПР_002ВН/24.11.2022 г. по 

сигнал за липса на хоризонтална пътна маркировка на пешеходна пътека на 

ул. „Подвис”. При направена проверка от служители на Районната 

администрация се е установило наличието на вертикална сигнализация за 

пешеходна пътека с пътен знак Д 17. Район „Приморски” счита за удачно 

полагането И на хоризонтална пътна маркировка за пешеходна пътека на ул. 

„Подвис” между пресечката за ул. „Никола Козлев” и изградената изкуствена 

неравност. 

6. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № ИИБ22003077ВН_002ВН/25.11.2022 г. , във 

връзка с получена молба в Дирекция ИИБ, относно поставяне на мантинела на 

тротоара на определен участък от кръговото движение на бул. „Васил Левски” 

и ул. „Девня”. Становището на Дирекция ИИБ е поставяне на метални 

антитерористични колчета с диаметър Ф 189 след тротоарната линия, с цел 

обезопасяване на обекта намиращ се на горепосоченото място. 

7. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ22003195ПР_002ВН/29.11.2022 г. за 

необходимост от изграждане на изкуствена неравност на ул. „Арх. Манол 

Йорданов”. Служителите на Районната администрация са установили, че 

горепосочената улица се явява ш Републикански път ІІІ-902, част от 

републиканска пътна мрежа. 
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8. Писмо от Район „Приморски” с рег. № УСКОР22002277ПР_002ВН/29.11.2022 г. 

с предложение за поставяне на пътни знаци В 18, забраняващи движението на 

МПС над 12 тона по ул. „Арх. Георги Ганев” от началото на ул. „Арх. Венедикт 

Попов”. Приложено е инженерно становище в подкрепа на предложението. 

9. Писмо от ДА БДП с рег. № РД22018970ВН_001ВН/07.12.2022 г., относно 

актуализация на утвърдени Правила за дейността и организацията на работа 

на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата. 

10.  Писмо от Областен Управител с рег. № СИГ21002044ВЛ_011ВН/30.11.2022 г. 

относно отговор от Дирекция ИИБ по сигнал за бул. „Св. Елена”. При направена 

справка в електронната система ИМЕОН и архива на заседанията на 

ОбщКБДПОВ се установи следната информация:  

Писмото с приложения сигнал са разгледани на заседание на ОКБДПОВ на 29.6.2021 г. в т. 5 от 

ІІІ. на Дневен ред: Комисията се обедини около изразените експертни становища, 

аргументиращи неудачното изграждане на изкуствена неравност в посочения пътен участък. 

 

Преразгледано на заседание на ОКБДП на 17-21.9.2021 г. по молба на Район "Вл. Варненчик" 

в т. 39 на  ІІІ. Разглеждане на постъпили предложения: 

 

Преразгледаното решение, базирано на допълнителна информация, анализ на ситуацията и 

експертни становища. Комисията предлага промяна в съществуващата организация на 

движение: ще се извърши корекция в съществуващата хоризонтална маркировка (на основен 

вход-изход към комплекса, непрекъснатата линия да бъде заменена с прекъсната). Изграждане 

на неравности преди пешеходната пътека и поставяне на знаци. 

 

11.  Предложение от ПП „Възраждане” с рег. № ЗК22002666ВН/08.12.22 г., с цел 

гарантиране здравето и сигурността на всички участници в движението, чрез 

подобрение на инфраструктурата. Визираните проблеми от ПП „Възраждане” са 

придружени и от конкретни предложения за решения, оформени в 6 (шест) 

пункта. 

12.  Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № СИГ22006478ВН_001ВН/09.12.22 г. , отнасящ 

се за поставяне на изкуствени неравности до бл. 408. Становището на 

Дирекция ИИБ е, че организацията на движението е изпълнена съгласно ГПОД, 

като на ул. Гео Милев“ № 1 не се предвиждат изкуствени неравности. 
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V. ДРУГИ 

 

Т. 13 Писмо от Дирекция ОМП с рег. № ИИБ22003519ВН/09.12.22 г. с предложения за 

района на ОУ „Захари Стоянов” с приложен снимков материал и схема. Писмото е до 

Дирекция ИИБ и Дирекция ОМД: 

 

1. Ограничаване с колчета на част от алеята пред пицария „Фратели”, с цел оформяне 

на пешеходна зона или оформяне на тротоар, т.к. пицария „Фратели” е усвоила 

наличния тротоар; 

2. Поставяне на маркировка – пешеходни пътеки тип „Зебра” на двете улични платна 

на бул. „Ал. Стамболийски” между пицария „Фратели” и бл. 50 на ж.к. „Чайка” с 

поставяне на съответни пътни знаци за наличие на пешеходни пътеки. 

 

Т. 14 Писмо от район „Одесос” с рег. № ИИБ22003516 Од/09.12.22 г. с приложена 

подписка, относно изграждане на пешеходна алея в района на ОУ „Цар Симеон І” ( ул. 

„Кракра” 49 в частта, в която се пресича с ул. „Доспат”). 

 

Т. 15 Положителното становище на Комисията, по предложението от гл. арх. В. Бузев 

от 17-21.9.2021 г.  – Четвърто заседание (Да бъдат поставени знаци В 28 на мястото 

на знаци В 27 на кръговото на ул. „Колони”), ще бъде отбелязано в протокола на 

настоящото заседание. 

 

16. Предложение от ОП „ТАСРУД”, във връзка със системни нарушения на ЗДвП и 

движението в бус-лентата на бул. „Владислав Варненчик” до кръстовището с ул. 

„Дрин” и сп. на Трета гимназия. 

 

17. Предложение от Градски транспорт АД – за трайно решение на проблемите на 

спирка „Победа” за кварталите.  

 

18. Утвърждаване на график на редовни заседания на ОбщКБДПОВ за 2023 г. по 

предложения на състава на Комисията. 

Предвид оперативните задачи в началото на седмицата, състава счита за неуместно 

дни като „понеделник” да бъдат заложени в графика. Мнението на членовете е 

провеждане на регулярни заседания в период на 2 месеца (6 заседания) – всеки втори 

вторник от месеца.  
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ПРОЕКТ НА ГРАФИК на редовните заседания на общинска комисия по безопасност 

на движението по пътищата на територията на Община Варна за 2023 г. 

 

2023 г. 

І Заседание – 07.02.2023 г. 

ІІ Заседание –11.04.2023 г. 

ІІІ Заседание –06.06.2023 г. 

ІV Заседание –08.08.2023 г. 

V Заседание –10.10.2023 г. 

VІ Заседание –12.12.2023 г. 

 

 

 

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.  

Комисията е запозната с информацията. 

 

ІІ.  

Не е организиран и извършен оглед.  Отлага се за Първо заседание 2023 г. 

 

ІІІ.  

По т. 1 

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

следващо заседание на ОбщКБДПОВ – Първо за 2023 г. 

 

По т. 2 

Комисията предлага да се постави напречна неравност и вертикална сигнализация А 

19. След оглед от компетентни структури, ще се определи точното им 

местонахождение. 
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По т. 3 

Няма информация от ЦСМП. Предложението остава за разглеждане на следващо 

заседание на ОбщКБДПОВ – Първо за 2023 г. 

 

По т. 4  

ПП „Възраждане” са запознати с предприетите мерки. 

Предложението по т. 12 касае използване на приложения, за визуализация на 

обсъжданите местоположенията. Практиката при провеждане на заседания на 

Общински съвет, като процедура по предложението е проучена и не е приложима за 

заседанията на Комисията. Ангажиментите на Дирекция ИАО са единствено по 

осигуряване достъп до интернет. Мястото (зала) за провеждане на заседанията се 

заявява предварително. Неотложни причини за провеждане на други мероприятия 

често налага промяна на залата, което изисква незабавно адаптиране на състава и 

насочването му към ново помещение (т.е мястото за провеждане на Комисията не е 

стационарно). Преписките, ведно с приложенията се изпращат на членовете на 

Комисията своевременно за да се сформират работни групи и да се изготви експертно 

становище за следващо заседание на ОбщКБДПОВ. Информацията се актуализира до 

деня на заседанието, предвид важността на проблемите с БДП. В тази връзка, до 

настоящия момент не е имало затруднения при обсъждане на преписките, и изготвяне 

на предложения т.к. специалисти от компетентни структури са запознати с 

местоположението, ГПОД, и възможността за удовлетворяване на предложенията 

(Дирекция ИИБ, ОПУ, Сектор „Пътна полиция”, Районни администрации и кметства и 

др.). Предложенията на Комисията са на база експертни становища от компетентни 

лица, съобразно действащата нормативна и поднормативна уредба. Освен 

гореизложеното, следва да се има предвид, че Комисията не разполага с финансов 

ресурс за обезпечаване с техника, компетентно лице и др.  

 

ІV.  

По т. 1 

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

следващо заседание на ОбщКБДПОВ – Първо за 2023 г. 

 

По т. 2 

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

следващо заседание на ОбщКБДПОВ – Първо за 2023 г. 

 

По т. 3 

Становището на Комисията е, че пътеката е допълнително осветена и подсилва 

вниманието на водачите. Предложението за премахването и не е удачно! 
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По т. 4 

Комисията изразява положително становище за поставяне на пътен знак В 27 за 

посоченото местонахождение. 

 

По т. 5 

Положително становище на Комисията. Предложението ще бъде удовлетворено при 

реализиране на проекта за ул. „Подвис”. Районната администрация е уведомена. 

 

По т. 6 

Комисията се обедини около становището на Дирекция ИИБ, по отношение поставяне 

на метални антитерористични колчета с диаметър Ф 189 след тротоарната линия, с 

цел обезопасяване на обекта намиращ се на горепосоченото място. 

 

По т. 7 

Предложението ще бъде удовлетворено при реализиране на проекта в района. 

Районната администрация е уведомена. 

 

По т. 8 

Предложението ще се предостави на проектант за вземане на решение за целия район, 

ограничителен режим в определен участък не е удачно решение. 

 

По т. 9 

Комисията е запозната! Предстои заседание на Областна КБД на 16.12.2022 г. 

Представителите на ОбщКБДПОВ ще информират състава на следващо заседание. 

 

По т. 10 

Предложението на Комисията е да се извърши пореден обстоен оглед в района, в 

присъствието на сигналоподателя. На огледа ще се разгледа възможността за 

поставяне на делинеатори. Отпада необходимостта от изграждането на неравност. 

 

По т. 11 

11.1  

Комисията счита предложението за неудачно. 

 

11.2. 

Предложението на комисията е кръстовището да се заложи за проектиране в бюджета 

за 2023 г. 
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11.3 

Предложението на Комисията е велоялеята на кръстовището с ул. „Генерал Колев” да 

бъде прекъсната, така че съществуващата пешеходна пътека да бъде продължена до 

тротоарната част. Това ще осигури достъпна среда, предимство и безопасност за 

пешеходците, като велоалеята следва да бъде потопена след пешеходната пътека. 

 

11.4  

След разглеждане на всички предложени варианти, Комисията изразява положително 

становище за поставяне на огледало в посочения участък. ПП „Възраждане” да 

изпрати писмо в Дирекция ИИБ с искане за точното му местонахождение. 

  

11.5. 

ОбщКБДПОВ не притежава компетентност за решения по предложенията. 

 

11.6.  

ОбщКБДПОВ не притежава компетентност за решения по предложенията. 

 

По т. 12 

Становището на Комисията е, че предложението е неудачно. 

 

V. ДРУГИ 

 

По т. 13  

След въвеждане на „зелена зона”, Дирекция ОМД да предостави обратна връзка и 

допълнителна информация при необходимост. 

 

По т. 14  

Комисията изразява принципно съгласие с предложението. Район „Одесос” да 

предостави писмото и приложенията на проектантите на ГПОД. 

 

По т. 15 

Комисията е уведомена. Няма допълнителни съображения. 

 

По т. 16 

ОП „ТАСРУД” да изготви писмо до ОД на МВР - Варна за осъществяване на ежедневен 

контрол в посочения участък.  

 

По т. 17 

Предложението на комисията е делинеаторите да бъдат поставени така, че да няма 

възможност за изпреварване на автобусите от ГТ в района на спирката. 
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По т. 18.  

 

ГРАФИК на редовните заседания на общинска комисия по безопасност на движението 

по пътищата на територията на Община Варна за 2023 г. 

 

2023 г. 

І Заседание – 07.02.2023 г. 

ІІ Заседание – 11.04.2023 г. 

ІІІ Заседание – 06.06.2023 г. 

ІV Заседание – 08.08.2023 г. 

V Заседание – 10.10.2023 г. 

VІ Заседание – 12.12.2023 г. 

 

 

 

 

 

Край на заседанието 11,40 ч. 

 

 

 

 

 

 

        ________________________                                           

                /Тихомир Тимов/ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА   

ОбщКБДПОВ 

____________________ 

    /Нели Георгиева/ 

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДПОВ       

 


