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Образец 5.0 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

 

 
ДАБДП 
 

 

 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП – ВРАЦА 
ПРОВЕДЕНО НА 01.10.2021 г. 

 
 

Днес, 01.10.2021 г., се проведе  

 

редовно/извънредно (моля посочете)  

 

присъствено/неприсъствено (моля посочете)  

 

заседание на ОКБДП – Враца 

 

На заседанието присъстваха г-н Милчо Стефанов и г-н Борислав Борисов – заместник 

областни управители на област Враца, секретарят на ОКБДП – Галина Георгиева, представители 

на общинските администрации от област Враца, представители на териториалните звена на 

изпълнителната власт, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“ (ДАБДП), които се включиха онлайн. 

Срещата се председателстваше от заместник-областния управител Борислав Борисов. 

  

НАЧАЛО: 10.00 ч. (в случай на присъствено заседание) 

 

Г-н Борисов, обяви наличието на кворум, откри заседанието и представи дневния ред със 

следните точки (в случай на присъствено заседание): 

 

 

Точка 1. Анализ на пътнотранспортната обстановка в област Враца за 1-те осем месеца на 

2021 г. 

Точка 2. Докладване изпълнението на мерките за намаляван на пътния травматизъм в област 

Враца за третото тримесечие на 2021 г. 

Точка 3. Запознаване с указания от ДАБДП, относно предстоящо извършване на огледи за 

състоянието на пътната инфраструктура от страна на общините и ОПУ, съвместно с ОД на МВР, 

преди настъпване на зимния сезон. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  
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ПО ТОЧКА 1 

Запознаване с пътнотранспортната обстановка в област Враца за 1-те осем месеца на 

2021 г. 

Докладва: г-н Петър Цветков – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца 

Докладващият представи следната информация:  

За периода от месец януари до месец август 2021 г. включително на територията на област 

Враца са регистрирани общо 483 броя ПТП, от които: 364 ПТП с материални щети, 119 тежки 

ПТП, при които 13 лица са убити, а 151 лица са били леко и тежко ранени. 

160 бр. са били ПТП с щети за общините Враца и Криводол, което сравнено с 2020 г. е с 

4 по-малко. Пострадалите са с 10 повече. 

59 бр. са били ПТП с щети в община Бяла Слатина, 32 в община Оряхово, 64 в община 

Мездра, 19 за общините Козлодуй и Хайредин, 8 в община Роман и 22 за РУП – АЕЦ Козлодуй. 

Сравнено с данните са същия период на миналата година се наблюдава следната 

обстановка: 

- ПТП с материални щети -   +  25 бр. 

- ПТП с пострадали  -   +   19 бр. 

- Убити     -   +   2 бр. 

- Ранени граждани           -   +  24  бр.  

По дни от седмицата най-авариен е бил петък, когато са настъпили 71 бр. ПТП  с 3-ма 

убити и 23 ранени граждани.  

Най-много произшествия са настъпили в светлата част на денонощието – 305 бр. 

По клас на пътя за анализирания период ПТП са разпределени равномерно, но в 

населените места и по общинската пътна мрежа са регистрирани общо 305 бр. пътни 

произшествия с  3-ма убити и 77 бр.  ранени граждани.  

По второкласната пътна мрежа са регистрирани общо 58 бр. ПТП, като при тях са убити 

5-ма и ранени 23 граждани. По третокласната пътна мрежа са регистрирани общо 50 бр. ПТП, 

като при тях са убити 2-ма и са ранени 30 бр. граждани 

Най-много ПТП са настъпили след движение с несъобразена скорост – 154 бр., като 

тежките ПТП са 43 бр. с 1 убит и 51 леко и тежко ранен гражданиk. 

При 15 от тежките ПТП, при които са ранени 16 бр. пешеходци, като причина за 

настъпването им се посочва: от страна на водачите на МПС – не достатъчна предпазливост към 

уязвимите участници в движението (пешеходците).  

Kато основни причини за възникване на произшествията си остават:  несъобразената с 

пътните условия скорост, рисковите изпреварвания, неспазването на пътните знаци и сигнали, 

не използването на обезопасителните колани, употребата на алкохол. 

След изнесените данни от г-н Цветков от ДАБДП отправиха препоръка към сектор „Пътен 

контрол“, а именно: 

- в анализа на пътната обстановка да бъде включено и разпределение на ПТП по убити – 

пешеходци, велосипедисти и др., което разпределение от своя страна би довело до по-ефективно 

планиране на мерките за намаляване на пътния травматизъм, съвместно с ОПУ и общините. 

Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение. 
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ПО ТОЧКА 2 

Докладване изпълнението на мерките за намаляван на пътния травматизъм в област 

Враца за третото тримесечие на 2021 г. 

Докладват: Секретар на ОКБДП и членовете 

Докладващите представиха следната информация:  

Областна  

администрация 

     Мерките по областната План-програма за подобряване БДП в област 

Враца се изпълняват ефективно от всички членове, съобразно съответните 

компетенции. 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение. 

Общини  -      От присъстващите представители на общините: Борован, Бяла Слатина, 

Враца, Козлодуй, Мездра Роман и Хайредин стана ясно, че продължава 

изпълнението на различни дейности по направление пътна безопасност, в 

т.ч. поддържане на крайпътните пространства, знаковото стопанство, 

пътната маркировка, организиране на инициативи сред подрастващите и не 

само, с цел превенция, разпространяване на различни информационни 

материали и т.н. 

-      Общините Криводол, Мизия и Оряхово нямаха представители на 

заседанието. 
 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение. 

ОД на МВР      Нямаше представител на ОД на МВР - Враца 

 

 

Областно пътно 

управление 

        

       За третото тримесечие управлението продължава да реализира 

различни дейности за пътно поддържане. 

     Работи се по обезопасяване на установения за 2020 г. на територията 

на областта, един участък с концентрация на ПТП. 

       Обезопасен е участъка на път II-15 с концентрация на ПТП от 2019 г. 

– ремонтирана е настилката, поставени са нови ограничителни системи, 

участъкът е маркиран, което значително подобри безопасността на 

движението. 

       Съвместно с общините Борован и Бяла Слатина са извършени обходи 

на отделни пътни участъци, с цел установяване на тяхното състояние и 

предприемане на мерки за обезопасяването им – изграждане на повдигнати 

пешеходни пътеки, подмяна на пътна сигнализация и др. 
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      Предприети са мерки по заявяване от страна на ОПУ към Агенция 

„Пътна инфраструктура“ за доставка на пътни знаци и ограничителни 

системи, с оглед поставянето им на различни пътни артерии. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение. 

 

Регионална 

дирекция 

„Автомобилна 

администрация“ 

      Автомобилната администрация беше представена от г-жа Десислава 

Петкова, която подчерта, че администрацията продължава да работи 

активно по направление контролна дейност на: движението на тежко-

товарните автомобили и дейността на учебните центрове за обучение на 

кандидат-водачи.  
 

Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение. 

 

 

Съюз на 

българските 

автомобилисти 

(СБА) 

     Една от основните задачи на СБА е извършване на годишни технически 

прегледи на автомобилите, подчерта г-н Стаменов. 

     СБА спазва всички законови разпоредби по отношение качество на 

прегледите с оглед сигурност на пътя и недопускане на ПТП по технически 

причини. 

     Проблемът е човешкия фактор, допълни г-н Стаменов и 

безотговорността, която се проявява от страна на по-голяма част от хората. 

      Както всяка година така и тази СБА, съвместно със сектор „Пътна 

полиция“ и БЧК – Враца ще реализират акция „Зима“, в рамките на която 

ще се извършват прегледи за готовността на автомобилите за зимния сезон 

и ще се дават насоки на водачите.    
 

Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение 

 

Регионална 

дирекция 

„Пожарна 

безопасност и 

защита на 

населението“ 

       

     Представителя на дирекцията – г-н Мариян Георгиев, подчерта, че 

службата се включва след настъпване на ПТП, с цел отстраняване на 

различни негативни последици от него. 

     От началото на годината до края на месец август служители на 

дирекцията са реагирали на 121 сигнала, от които 35 с автомобили, 30 за 

измиване на пътното платно, 56 за премахване на опасни предмети от 

пътното платно. 
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Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение 

 

Регионална 

здравна 

инспекция  

     Д-р Найденова от РЗИ – Враца уточни, че по линия на превенцията през 

изминалите месеци инспекцията е публикувала различни здравно 

образователни материали на официалната си интернет страница, както и 

е раздавала такива на съответните медицински специалисти в детски и 

учебни заведения. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение 

 

 

Регионално 

управление на 

образованието 

    Г-жа Петя Личева експерт в РУО – Враца подчерта, че управлението 

ефективно и целенасочено изпълнява задълженията си по подготовката на 

деца и ученици по въпросите за пътната безопасност. 

    Тя благодари на членовете на комисията за ползотворната съвместна 

работа и съобщи пред присъстващите, че е открита поредната площадка за 

обучение по БДП, намираща се в община Роман и изградена със 

съдействието на Младежки център – Враца. 

     Г-жа Личева допълни още, че до края на годината предстои да бъдат 

изградени още 8 такива площадки, от които 3 в детски заведения и 5 в 

училища. 

 

 

 

 

Център за 

спешна 

медицинска 

помощ 

    Инж. Боян Иванов от ЦСМП – Враца допълни, че центъра ефективно 

осъществява дейността си по оказване на спешна помощ на пострадали. 

    Центърът изпълнява дейността си в 3 основни направления – човешки 

фактор (чрез провеждане на обучения); комуникация (чрез надграждане 

на системата на 150 и постепенното оборудване на линейките с таблети, с 

цел по-бързо предаване на получаваните сигнали); техника (автопаркът 

на спешната помощ е подменен на 99% с нови линейки). 

От месец април до месец август на 2021 г. ЦСМП е обслужил общо 89 ПТП 

при които са загинали 7 души и са пострадали 137.  

     Времето за реакция е било средно между 9 и 11 мин. 
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Изказвания на членове на ОКБДП:  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение. 

 

Български 

червен кръст 

      Г-жа Петя Николова – БЧК – Враца, сподели пред присъстващите, че 

въпреки наложените ограничения, БЧК не е спирал да работи съвместно с 

общините и институциите, както по линия на превенцията за подобряване 

БДП, така и по линия на обучението на кандидат-шофьорите за оказване 

на първа долекарска помощ. 

     Тя подчерта, че са проведени общо 45 курса с обучени 422 кандидат-

водачи.  

      Проведено е и обучение на 12 служители от Регионална дирекция 

„Автомобилна администрация“ по оказване на първа долекарска помощ. 

      Организацията работи и по линия подпомагане на пострадали при ПТП 

деца, като за 2020 г. са били подпомогнати 6 деца, със сумата от 3900 лв. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение. 

ОД на МВР  Нямаше представител. 

 

 

Окръжна 

прокуратура – 

Враца 

 

 Нямаше представител. 

 

 

ПО ТОЧКА 3 

Запознаване с указания от ДАБДП, относно предстоящо извършване на огледи за 

състоянието на пътната инфраструктура от страна на общините и ОПУ, съвместно с ОД 

на МВР, преди настъпване на зимния сезон. 

Докладва: Г-жа Галина Георгиева – секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Във връзка с изпълнението на Областната План-програма за 2021 г. и мярка 4.17 – 

„Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, съвместно преди настъпване 

на летния сезон, началото на учебната година, преди началото и след края на зимния сезон“, 

през месеците октомври и ноември, общините от областта съвместно със сектор „Пътна полиция“ 

предстои да извършат огледи за състоянието на пътната инфраструктура – общинска и улична, 

след което да подготвят и съответните доклади по образец с констатации от проверката. 
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Докладите трябва да са съгласувани от кмета на общината и директора на ОД на МВР –

Враца. Същите  е необходимо да бъдат изпратени в Областна администрация – Враца, в срок до 

26.11.2021 г. 

Съгласно указанията от държавната агенция, проверка ще трябва да се извърши и на 

републиканската пътна мрежа преминаваща през територията на съответната община. 

Областно пътно управление също предстои да направи проверка, но на републиканската 

пътна мрежа, като информацията е необходимо да се представи отново в Областна 

администрация – Враца, в срок до 26.11.2021 г.  

 Докладите от горепосочените огледи ще послужат при изготвянето на Общинските и 

Областна План-програми за 2022 г. във връзка с подобряване БДП в област Враца. 

 В края на заседанието представителите на ДАБДП напомниха на присъстващите общини, 

за необходимостта от актуализиране на заповедите за състава на Общинската комисия по БДП, 

която е необходимо да бъде поименни (съгласно утвърдените от председателя на агенцията 

правила за работа на Общинските комисии по БДП) или да изпратят мотивирано становище за 

отказа от сформиране на такава комисия (с решение на общинския съвет за общини под 30 000 

жители). 

 От агенцията припомниха още и за възможността общините да изпращат своите 

предложения, във връзка с повишаване на административния капацитет, ангажиран по 

въпросите на пътната безопасност, с оглед ефективното изпълнение на Националната стратегия 

за безопасност на движението по пътищата. 

  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Докладите в изпълнение на мярка 4.17 да бъдат изпратени в Областна администрация – Враца, 

в срок до 26.11.2021 г.  

 

Г-н Борисов закри заседанието в 12.00 ч. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

1. Отчети на отделните структурни звена, относно изпълнение на мерките за подобряване БДП. 

 

 

 

Борислав Борисов: / п / 

Зам. областен управител на област Враца                                            

 

Галина Георгиева: / п / 

гл. експерт при ОА – Враца 

                  и Секретар на ОКБДП 

 

 

 

 

    


