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Днес, 23. 04. 2021г., се проведе първо за 2021г. редовно присъствено заседание на ОКББДП за
област Варна.

На заседанието присъстваха/взеха участие:
Стоян Пасев – Областен управител на област с административен център Варна;
Невена Иванова – секретариат на ОКБДП за област Варна;
Анджелина Тотева – зам. председател на ДАБДП с осъществена видеоконферентна връзка;
Служители на ДАБДП – експерти по БДП;
Представител на РД ПБЗН – Варна;
Представител на мото клубовете във Варна;

НАЧАЛО: 11 ч.

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

Представени са темите и материалите към дневния ред. Проектът на дневен ред е приет
единодушно от членовете на ОКБДП за област Варна и е следния:
Т. 1. Докладване на изпълнени мерки / предприети действия по план – програми /решения от
предходни заседания на ОКБДП – в табличен вид.

Т. 2. Разглеждане и обсъждане на изготвените от страна на членовете на ОКБДП на областни план
– програми и годишни доклади, както и гласуване за условното им приемане с направените
бележки и със задължение за ревизирането им с цел представяне от ОКБДП към ДАБДП в
завършен вид.
Съгласно указанията на ДАБДП след като Докладът се състави в цялостен вид от секретариата на
ОКБДП, същият се разглежда и се приема като проект на заседание на ОКБДП, след което се
изпраща в ДАБДП в срок до 1 ви март на годината, следваща отчетната година.
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Тази година заложените сроковете са просрочени поради въведените противоепидемиологични
мерки за борба срещу разпространението на К – 19 и липсата на постъпила информация от някои
общини.
Областната План-програма не е приета от ОКБДП при областния управител на област Варна, тъй
като към настоящия момент не е постъпила информация от общините Варна и Провадия.
С писмо с  наш изх. № РД – 21 – 1200 – 128 (2) / 06. 04. 2021г. до членовете на ОКБДП при
областния управител на област Варна беше изпратено постъпило СТАНОВИЩЕ от ДАБДП по
Годишен доклад за изпълнение на политиката по безопасност на движение по пътищата за 2020г.,
изготвен след обобщаване на предоставената от Вас информация в годишните Ви доклади.
Към настоящия момент допълнителната информация по годишните доклади е предоставена от
Бяла, Аксаково, Суворово, Дългопол, Девня, Аврен, Долни чифлик, Вълчи дол и Белослав, както и
от ОД на МВР - Варна, сектор Пътна полиция и ОПУ на АПИ – Варна се обобщава от
секретариата на ОКБДП и отново ще бъде изпратена на ДАБДП – за трети път.
Липсват постъпили доклади от БЧК – Варна и общините Провадия и Варна.
Към членовете на ОКБДП е отправено искане да се придържат към утвърдените образци –
приложения към Правилника за дейността на ОКБДП, приет с цел уеднаквяване и прецизиране на
работата на комисиите и ДАБДП.
Във връзка с всичко гореизложено на заседанието е гласувано условното приемане на областната
План – програма и на Областния годишен доклад, за да могат същите да бъдат публикувани на
официалната интернет страница на Областна администрация Варна и с уговорката, че ще бъдат
допълнени и завършени, след като членовете на ОКБДП представят липсващите данни и
информация.
2/ Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете на ОКБДП:
За целите на Заседание първо на ОКБДП за област Варна текуща информация е представена от:
Долни чифлик, Суворово, РД АА Варна, ЦСМП – Варна, ОД на МВР – Варна, сектор „Пътна
полиция“, РУО – Варна, като информацията, предоставена от изброените е нанесена по – долу в
настоящия Протокол 1.
3/ Обобщен преглед на изпълнението на решения от предходни заседания на ОКБДП:
изпълнени указания на ДАБДП в съответствие с реалните възможности на всеки един
представител на членове на ОКБДП за област Варна.
4/ Други
В точка трета от дневния ред членовете на ОКБДП са информирани за следното:
3.1. Всички изпратени от ДАБДП до областния управител на област Варна преписки, свързани с
искания за предприемане на действия и за произнасяне по компетентност по възникнали
казуси, касаещи пътната безопасност, са приключени.
Постъпилата до областния управител на област Варна информация е сведена до знанието на
ДАБДП:
- за състоянието на опасно кръстовище на път III – 902, за село Генерал Кантарджиево, община
Аксаково, област Варна, в близост до входа и изхода на Винарска изба „Варна“;
-  за заключението за незадоволително експлоатационно състояние на Аспарухов мост във Варна;
- за проблемите, свързани с организацията на движение в село Калиманци, община Суворово,
област Варна, представляващи предпоставка за настъпването на ПТП на републикански път III
– 2901;
- за настъпилото тежко ПТП с трима загинали в участък път I – 9, община Аврен, област
Варна на 09. 12. 2020г.;
3.2. Проведена е онлайн дискусия на тема БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА /БДП/ и подобряване на практическите знания и умения на децата в
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предучилищното и училищното образование с г-жа Жечка Георгиева - директор на Варненската
Търговска гимназия и г-жа Лиляна Лазарова - директор на Центъра за подкрепа на личностно
развитие –
Логопедичен център - Варна.
- Обсъдени са: актуалната статистика, цели и отправени препоръки, разписани подробно в
Секторната стратегия по БДП за 2021-2030г. на МОН и това как практически се преподава по
теми, свързани с БДП към настоящ момент в училища и в детски градини.
На състоялата се дискусия са формулирани предложения и ще бъдат отправени препоръки
към детските градини, училищата, центровете за работа с деца и към родителите за
взаимстване на нови положителни примери с практическа насоченост, както следва:
- Стартиране на системно организиране на практически уроци за малчугани от училищата
и детските градини на тема БДП, чрез които децата да бъдат обучавани на основни правила на
движението, да познават пътните знаци и да реагират в различни ситуации - чрез игри и
практични уроци да научават не само своите права, но и задълженията си, когато са на пътя,
на улицата.
В края на обученията да се организират състезания за различните групи, за да покажат
децата какво са научили и какви умения са придобили.
- Да бъде предвидено всяко дете да решава листовки и / или интересни задачи, съобразени с
възрастта му.
- Акцентирано е, че на официалния сайт на Държавна агенция БДП https://www.sars.gov.bg/
– рубрика „Полезно“ и "За деца" са разработени и публикувани интерактивни уроци –
образователни, анимационни филмчета, с които могат да се запознаят освен децата, и техните
родители и преподаватели.
Посочено е също, че:
- всички видео уроци са достъпни и безплатни, обхващат най – важните акценти от борбата за
подобряване БДП, като същите могат да бъдат включени към останалите общообразователни
занимания в детските градини и в училищата.
- важно място следва да бъде отредено и на разпространението и популяризирането на
информационни материали – листовки, флаери, с послания, фотоснимки, клипове и
интерактивни уроци защото: Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото
общество.
Отправените послания от участниците в онлайн дискусията:
ПазиДетето
ПростоКарай
СложиКолана
ПишиКогатоСтигнеш
СкоросттаУбива
КоланътСпасяваЖивоти
НаПътяЖивотътЕсПредимство
ПазиСемействотоСиНаПътя
С_детеВколата
ОстаниТрезвен
Децата_нямат_спирачки
НямаБезопасноКоличествоАлкохолЗадВолана
3.3. В град Варна вече има изграден монумент на загиналите мотоциклетисти по идеен
проект архитект Стефан Коев.
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3.4. Децата в ОУ „Васил Априлов“ в град Варна вече имат практически уроци / занимания по БДП
в двора на училището на нова площадка за обучения на открито.
5/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП:
Гласувани и условно приети Областна План програма и Годишен областен доклад по БДП за
област Варна, с искане за предоставяне на липсващата информация от общините Варна и
Провадия, както и от БЧК – Варна с цел включването и към областните план – програма и
доклада и публикуване на същите на официалния сайт на Областна администрация Варна.

Изказвания на членове на ОКБДП:
1. Г-жа А. Тотева – зам. председател на ДАБДП направи коментар по изпратеното от Агенцията до
ОКБДП за област Варна становище по годишния доклад и призова за спазване на изрично посочените
срокове, към отговорно поведение към отправени искания за предоставяне на информация и за
прецизиране на информацията по годишни доклади и план – програми, където е необходимо.
2. Представител на РД ПБЗН съобщи за възникващи проблеми поради липсващо навременно
информиране на службата от страна на общините от областта при извършване на ремонти на пътни
участъци.
3. Представител на Варненските Мото клубове припомни, че очакват съдействие, за отправени през
2020г. искания - за прецизиране нормативната уредба, свързана с размера на грайферите на гумите на
моторите и уеднаквяването и със стандартите, заложени при производството на мотори в заводите,
както и предвиждането на промени при поставянето на мантинели в проблемни пътни участъци.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА
ОКБДП:

1. Доклад за дейността на РД „АА-Варна“ за първо тримесечие на 2021г. по областната план
програма на ОКБДП:

„ На основание писмо с Ваш изх.№ РД21-9100-1/19.04.2021г., Ви докладвам следното:
Ежедневно при извършване на пътен контрол се следи за техническото състояние на проверяваното
ППС. При извършване на комплексна проверка в предприятията стриктно се следи за отговорността на
работодателя относно извършването на пред пътен технически преглед и извършването на превози с
ППС, които са представени на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
За периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г. са съставени 113 бр. АУАН, на водачи и превозвачи, които са
извършвали превоз на пътници и товари с ППС, които са технически неизправни или не са
представени на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
За периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г. са съставени 33 бр. АУАН на водачи и превозвачи, които не
спазват изискванията за времената на управление, прекъсване и почивка.
За периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г. са изпитани по теория 1414бр. кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС за категория „В“, 194бр. за категория „С“, 103бр. за категория
„С+Е“ и 11бр. кандидати за категория „D“, като средната успеваемост е 73%.
Засилен е контрола по извършването на практическите изпити на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС, като за периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г. са изпитани по
практика 731бр. кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС за категория
„В“, 38 бр. за категория „А“, 47 бр. кандидати за категория „В+Е“, 178 бр. кандидати за категория „С“ ,
116 бр. кандидати за категория „С+Е“ и 22 бр. кандидати за категория „D“ при средната успеваемост е
59%.
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Бяха извършени съвместни проверки с органите на МВР по линия на ROADPOL и извършването на
нерегламентиран превоз на пътници.
Ежедневно се извършва засилен контрол относно превишаването на максимално допустимата маса от
водачите извършващи превоз на товари. Съставени са 18 бр. АУАН за допуснатите нарушения.
При възникване на ПТП с участие на ППС извършващи обществен превоз на пътници и товари, както и
превози за собствена сметка служители на отдел „Контрол“ участват в огледи при настъпилото ПТП. „

2. Доклад на община Долни чифлик:

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ
ПО ОБЛАСТНАТА
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП

ИЗПЪЛНЕНИ
МЕРКИ
ПО РЕШЕНИЯ
ОТ ПРЕДХОДНИ
ЗАСЕДАНИЯ
НА ОКБДП

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТОЧКИ
В ДНЕВНИЯ РЕД ПО
КОНСТАТИРАНИ
ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ

1.Разработена е годишна
план-програма за
изпълнение на общинската политика
по
БДП за 2021 г. община Долни чифлик
Изпратена на ОКБДП с писмо изх.
№ 0600-224/1/26.11.2020 г.
2.Изготвен годишен доклад за
изпълнение на общинската политика
по
БДП за 2020 г. община Долни чифлик.
Изпратен  с писмо изх. № 0600-17/1/
10.02.2021 г. до ОКБДП.
3. Изпратен с писмо изх. № 0600-73/1/
16.04.2021 г. до ОКБДП:
актуализиран Годишен доклад за
изпълнение на Общинската политика
по БДП
в община Долни чифлик.

3. Доклад от ЦСМП – Варна:

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ
ПО ОБЛАСТНАТА
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ
ПО РЕШЕНИЯ
ОТ ПРЕДХОДНИ
ЗАСЕДАНИЯ
НА ОКБДП

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ТОЧКИ
В ДНЕВНИЯ РЕД ПО
КОНСТАТИРАНИ
ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ
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● Изготвен и предоставен
годишен доклад за дейността на
ЦСМП-Варна през 2020 г. по
образец пред ОКБДП.

● • Изпълнени
указания за предоставяне
● на доклада във
формат MS Word.

● Изготвен и предоставен
доклад за
● дейността на ЦСМП-Варна
през първото
тримесечие на 2021 г.

ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ И ДЕЙНОСТ НА ЦСМП – Варна информацията е за
първото тримесечие на 2021 г.  – м. януари, февруари, март 2021 г.

● брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали: 95 са обслужените пациенти с
2 регистрирани случаи на загинали.

● брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 76 пациенти са
насочени за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ; 19 не са хоспитализирани
поради отказ или липса на показания;

диагнози:
черепно-мозъчна травма – 21;
гръдна травма – 12;
травма на таз – 0;
травма на бедро – 4;
политравма – 32;
други – 26.

● Време за реакция от подаване на сигнала до пристигане на екип на ЦСМП:
● до 15 минути – 72 или 75,7%  от всички пострадали;
● от 15 до 20 минути – 13  или 13,6%;
● над 20 минути – 10 или 10,5%. като най-честата причината е отдалеченост на мястото на
ПТП от най-близко разположения филиал за спешна медицинска помощ.

4. Доклад от РУО – Варна:

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ
ПО ОБЛАСТНАТА
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП

ИЗПЪЛНЕНИ
МЕРКИ
ПО РЕШЕНИЯ
ОТ ПРЕДХОДНИ
ЗАСЕДАНИЯ
НА ОКБДП

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА
ТОЧКИ В
ДНЕВНИЯ
РЕД ПО
КОНСТАТИРАНИ
ПРОБЛЕМИ/
КАЗУСИ
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Разработвани и утвърждаване на План
за действие за БДП на Регионално
управление на образованието – Варна.
Писмо до детските градини и училищата
относно Секторната стратегия по БДП
на МОН 2021 – 2030 година.  Актуализиране
на Годишните планове до 31.03.2021 г.
– консултации и указания.
Разработване на Годишна план – програма
по БДП за РУО – Варна.
Писмо до детските градини и училищата
относно информация и анализ на настъпили
ПТП с участието на деца и ученици.
Публикувана  на сайта на РУО – Варна.
Включване в онлайн обучението на
ДАБДП на 27.01.2021 г. на член от ОКБДП.
Текуща проверка „Координиране на
действията за изпълнение на мерките за
подобряване на обучението по БДП“ в
ОУ „Цар Симеон I“ гр. Варна.
Проведен на 28.02.2021 г. училищен кръг на
Национално състезание по по БДП – писма
и насоки от РУО – Варна.
Протоколи от класиране.

5. Доклад от ОД на МВР – Варна, сектор „Пътна полиция“:

ИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ПО ОБЛАСТНАТА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП СА СЛЕДНИТЕ:
СПО „ROADPOL -скорост“
СПО „Алкохол, неправоспособни, наркотици“
СПО „ROADPOL – товарни автомобили и автобуси“
СПО „Дву и  Триколесни МПС “
СПО „ Неправилно пресичане от пешеходци“
СПО „Водачи на ППС с животинска тяга“
СПО „Отнемане предимство на пешеходци“
СПО „ROADPOL –обезопасителни  системи
Осъществени срещи с представители на общини във връзка с проблеми касаещи БДП.

ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

от 01.01.2021 до 31.03.2021 г. – 91 посетени ПТП с пострадали;
от 01.01.2020 до 31.03.2020 г. – 110 посетени ПТП с пострадали;

Загинали: от 01.01.2021 до 31.03.2021 г. - 2
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от 01.01.2020 до 31.03.2020 г. - 5
Тежко ранени: от 01.01.2021 до 31.03.2021 г. - 20 тежко ранени;

от 01.01.2020 до 31.03.2020 г. - 32 тежко ранени;
Тенденция спрямо
предходния период
(спад/покачване по
показателите ПТП,
загинали и тежко
ранени)

Анализ на
тенденциите

I. ЗАГИНАЛИ
1. От 01.01.2021 до 31.03.2021 г. – 2 загинали т.е отчита се спад на
загиналите с 3 за текущата  година;
II. ТЕЖКО РАНЕНИ
1. От 01.01.2021 до 31.03.2021 г. – 20 тежко ранени т.е отчита се спад
на тежко ранените с 12 за текущата година;

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

от 01.01.2021 до 31.03.2021 г.
Водач – 1 (един ) загинал и 8 (осем) тежко ранени;
Пътник – 1 (един ) загинал и 6 (шест) тежко ранени;
Пешеходец – 6 (шест) тежко ранени;

ПТП, загинали и
тежко ранени,
разпределени по
общини

I. ЗАГИНАЛИ
Община Девня – 1 (един) загинал;
Община Дългопол – 1 (един) загинал;
II. ТЕЖКО РАНЕНИ
Община Варна – 10
Община Девня – 5
Община Дългопол – 1
Община Белослав-1
Община Бяла – 1
Община Долни Чифлик – 1
Община Провадия - 1

Издадени писмени
предупреждения,
сигнални писма и
разпореждания

Предприети дейности
по отстраняване на
несъответствията

До общини: 745

До ОПУ Варна: 37

6. Доклад на община Суворово:
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ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ
ПО ОБЛАСТНАТА
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ
ПО РЕШЕНИЯ
ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ
НА ОКБДП

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ТОЧКИ
В ДНЕВНИЯ РЕД ПО
КОНСТАТИРАНИ
ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ

Разработване на годишна
План-програма за БДП на общинско ниво

Намерено трайно решение на
проблема
в селата Изгрев ,Левски и
Калиманци
от община Суворово по
по републикански път III-2901 с
организацията на движението в
населените
места.

Участие в заседанията на  Областните
комисии по БДП и изпълнение на взетите
решения
Изпълнение на методически Указания
(писмена  кореспонденция) на ДАБДП
по изпълнение на общинската политика
по БДП
Организиране и провеждане на
Извънкласни инициативи по БДП
за деца и ученици в системата на
образованието
Извършване на текущи анализ и
Оценка на организацията на
Дейностите по управление на
инфраструктура в общинската
Администрация.
Координация и взаимодействие
Между стопаните на пътища
(общини и ОПУ) с ОДМВР,
с цел съвместни действия
по подобряване безопасността на
инфраструктура
Обследване на рискови пътни
участъци

КРАЙ: 11. 45 часа

…………………………………………
Стоян Пасев
Областен управител на област Варна

……………………………………
Невена Иванова
СЕКРЕТАР НА ОКБДП
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