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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 МОНТАНА 
 03.06.2022 г. 
  

 

Днес, 03.06.2022 г., се проведе  

 

редовно/извънредно  

 

присъствено/неприсъствено 

 

заседание на ОКББДП Монтана.  

 

На заседанието присъстваха представители на: 

- Окръжна прокуратура – Монтана, 

- Областна дирекция на МВР – Монтана, 

- Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана, 

- Областно пътно управление – Монтана, 

- Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Монтана, 

- ЦСМП – Монтана, 

- Регионално управление на образованието – Монтана,  

- Регионална здравна инспекция – Монтана,  

- Община Берковица, 

- Община Брусарци,  

- Община Вълчедръм, 

- Община Георги Дамяново,  

- Община Лом,  

- Община Медовец,  

- Община Монтана,  

- Община Чипровци, 

- Представител на Национален автоинструкторски съюз за област Монтана, 

- СБА – Монтана, 

- Областна администрация Монтана. 

НАЧАЛО: 11,20 ч.  

 

Председателят на ОКБДП Монтана – инж. Ванина Вецина, откри заседанието при наличието на 

кворум и запозна присъстващите с проекта на дневния ред: 

 

1/ Докладване от членовете на ОКБДП на информация за дейността на представляваната от тях 

организация/институция през първото тримесечие на 2022 г., касаеща безопасността на 

движението по пътищата. 
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2/ Обсъждане на мероприятия относно отбелязването на 29 юни – денят на безопасността на 

движение по пътищата. 

 

3/ Разни 

 

4/ Преглед на изпълнението на решения от предходни заседания  

на ОКБДП 

 

5/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП  

 
 

Г-жа Вецина добави, че има едно постъпило предложение за включване на допълнителна точка към 

дневния ред от община Георги Дамяново, а именно да бъде изготвено предложение от ОКБДП до 

АПИ за цялостен ремонт на Път /III - 1024, Георги Дамяново - Говежда / -  Дълги дел. Тя даде думата 

на представителя на община Георги Дамяново в комисията – г-н Бойко Благоев, за да запознае 

присъстващите подробно с тяхното предложение. 

Г-н Благоев отбеляза, че предложението на община Георги Дамяново е още от миналата година. Той 

обърна внимание, че пътят е в много лошо състояние. Единственото, което е извършвано по него е 

запълване на дупките, които след зимния сезон отново се отварят. Пътят е от значение за 

туристическия поток на община Георги Дамяново. Той води до Лопушанският манастир, до хижа 

„Копрен“ и водопадите. Г-н Благоев сподели, че позицията на община Георги Дамяново е този път 

да се ремонтира изцяло. 

Г-жа Стела Йорданова /представител на ОПУ – Монтана/ пожела да се включи по темата, като 

отбеляза, че този път /III – 1024/ е включен в Програмата за ремонт и поддържане за 2022 г. за 

област Монтана, като е възложено на фирмата изпълнител да изготви проект, който предстои да се 

внесе за одобрение от ОПУ – Монтана до края на този месец /юни/. По думите на г-жа Йорданова 

изпълнението на проекта ще започне още тази година, като съответно обекта ще остане преходен 

за следващата година. 

В заключение г-жа Вецина предложи, тъй като пътя III – 1024 е включен в ремонтната програма на 

ОПУ – Монтана за 2022 г. и се предвижда извършването на ремонтни дейности, предложението на 

община Георги Дамяново да не се подлага на гласуване за включване като допълнителна точка към 

дневния ред, а да се гласува предварително определения такъв. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието.  

 

ПО ТОЧКА 1 

ДОКЛАДВАНЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ ТЯХ ОРГАНИЗАЦИЯ/ИНСТИТУЦИЯ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 

НА 2022 Г., КАСАЕЩА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

Докладват: Членовете на ОКБДП  

Докладващите представиха следната информация:  
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Областна  

администрация 

През отчетният период ОКБДП е провела 3 заседания под формата на 

процедура за неприсъствено вземане на решение от комисията: 
 

 Неприсъствено заседание, проведено на 11.01.2022 г., във връзка с 

повторното обсъждане и приемане на: 

- Годишна областна План – програма за 2022 година на област Монтана; 

- График на заседанията на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата за 2022 г.; 

- Общински Доклади от огледи на общинска и уличните пътни мрежи. 
 

 Неприсъствено заседание, проведено на 28.02.2022 г., във връзка с приемане 

проекта на Годишния областен доклад по БДП за 2021 г. 

По този повод бе събрана и систематизирана информация от членовете на 

ОКБДП, имащи отношение в изготвянето на годишния доклад, чрез 

попълването на образци за отчитане изпълнението на мерките, заложени в 

План-програмата по БДП. 
 

 Във връзка с констатирани от ДАБДП пропуски по представения проект на 

Годишен областен доклад по БДП за 2021 г. за област Монтана бе изготвено 

писмо изх. № ОКД-61-2-(44)/16.03.2022 г. до членовете на комисията, имащи 

отношение към отправените забележки, които да представят необходимата 

информация за извършването на ревизия по годишния доклад. Съгласно 

получената допълнителна информация от членовете на ОКБДП бе изготвен 

ревизиран Годишен областен доклад по БДП за 2021 г.  

В последствие на 29.03.2022 г. бе проведено неприсъствено заседание относно 

приемането на ревизирания доклад. 
 

С цел осигуряване на публичност на областната политика по БДП всички 

приети на заседанията на комисията документи, както и информацията за 

самите заседания, са публикувани на интернет страницата на Областна 

администрация Монтана. 

 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема отчетената информация за сведение. 

 

Община 

Берковица 

ПО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, 

ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

Изготвена е годишна План-програма за БДП на общинско ниво 
 

Представител на Община Берковица взима участие в заседанията на областната 

комисия 
 

ПО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО  

ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

На 15.04.2022 г. бе проведен Общински кръг на Националната ученическа  

викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” – 2022 г. 

(тази информация ще бъде отчетена за второто тримесечие) 
 

Провежда се и инициативата по БДП за деца и ученици в системата на  

Образованието – Детско полицейско управление 
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ПО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Изготвен е Проект за постоянна организация на движението /след оглед  

съвместно с представители на РУ на МВР и ОПУ – Монтана/, за път РП II-81- за 

изграждането на изкуствени неравности с цел успокояване на скоростта в  

границите на населеното място. 
 

Сключен е договор за изкърпване на пътна настилка на територията на  

Община Берковица – по улици и общински пътища 
 

Бойчиновци Не са изпратили своя доклад за дейността на общината за целите на заседанието. 
 

Брусарци Поради зимния сезон и усложнената обстановка , наложена от извънредното 

положение в страната, община Брусарци не е извършвала дейности от 

Общинската план-програма за безопасност на движението по пътищата за 2022 

г. 
 

Вълчедръм Община Вълчедръм не е изпълнявала дейности по БДП през първото тримесечие 

на 2022 г. 
 

Вършец Не са изпратили своя доклад за дейността на общината за целите на заседанието. 
 

Георги 

Дамяново 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: Щадяща пътна инфраструктура 

т. 4.27 Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по 

пътната инфраструктура 
 

Дейност 1- Ремонт (изкърпване на дупки) на общинска пътна мрежа MON 2111 

Видлица-Чемиш-Каменна Рикса от км.0+000 до км. 7+500 и  

MON 3115 Г. Дамяново-Помеждин от км.0+000 до км. 3+200; 
 

Дейност 2 - Подготвителни работи за предпазване от снегонавяване и 

улесняване на работата при снегопочистването за сезон 2021-2022 г. чрез 

ремонт и изкърпване на дупки по общинска пътна мрежа в участъка „Попов мост- 

хижа Копрен MON 2113”;  
 

Почистване участъци на банкетите от общинската пътна мрежа; 
 

Извършен ремонт на улици „Втора”, ”Дванадесета” и „Двадесета” в с. Георги 

Дамяново. 
 

Лом Не са изпратили своя доклад за дейността на общината за целите на заседанието, 

но по време на заседанието е представена следната информация от 

представителя на община Лом: 

Бюджетът на общината е приет на 20.04.2022 г., поради което през първото 

тримесечие от страна на община Лом са извършвани предимно дейности по 

поддръжка на проходимостта на пътищата в населените и извън населените 

места като почистване от дървета и храстовидна растителност. 
 

Медковец Община Медковец не е изпълнявала дейности по БДП през първото тримесечие 

на 2022 г. 
 

Монтана Мярка: Участие в заседанията на областните комисии по БДП и 

изпълнение на взетите решения. 

Взето е участие в неприсъствените заседания на областната комисия по БДП. 
 

Мярка: Координация и взаимодействие между стопаните на пътища 

(общини и ОПУ) с ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване 

безопасността на пътната инфраструктура. 

Има добра координация и взаимодействие с РПУ и ОДМВР. Получените сигнални 

писма от полицията се разглеждат и след осигуряване на средства се изпълняват. 
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Мярка: Изпълнение/актуализация на генерални планове за организация 

на движението в населените места (съгласно Наредба № 1 от 17 януари 2001 

г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството). 

В бюджета на Община Монтана за 2022 г., приет с Решение №638/24.03.2022 г. 

на ОбС – Монтана, са планирани средства и предстои избор на изпълнител за 

изработване на Генерален план за организация на движението в гр. Монтана. 
 

Мярка: Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите 

за проектиране и строителство, и поддържане на общинската/улична 

пътна инфраструктура . 

Изпълнява се, като се извършва постоянен контрол на договорите за 

строителство и поддържане на уличната и общинската пътната инфраструктура. 
 

Мярка: Засилване на контрола по изпълнението на договорите за пътно 

поддържане през зимния сезон (ноември-март). 

Изпълнено в периода януари – март 2022 г. 
 

Мярка: Координация с ОПУ – Монтана във връзка с планиране и 

изпълнение на мерките за развитие на  републиканската пътна 

инфраструктура. 

Има добра координация с ОПУ – Монтана, съгласуват се проекти за ВОД във 

връзка с извършващите се основни ремонти на РП. 
 

Мярка:  

Установяване на конкретни участъци с несъответстваща/повредена  

сигнализация: 

- Органите на КАТ своевременно сигнализират писмено за повредени или 

откраднати пътни знаци.  

- Служители от общината извършват постоянен оглед на уличната мрежа за 

повредени и откраднати пътни знаци. Изготвя се списък с необходимите нови и 

липсващи пътни знаци, а повредените знаци се ремонтират. Периодично се 

почистват пътните знаци от стикери и други лепенки. 

- Премахват се излишни пътни знаци и указателни табели. 
 

Мярка: Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по 

пътната инфраструктура. 

С бюджета на Община Монтана са планирани средства за текущ и основен ремонт 

на уличната мрежа в гр. Монтана и селата, а също и за общинската пътна мрежа. 

- Текущ ремонт на улици в гр. Монтана и кметските наместничества - 324 000 лв. 

- Ремонт на общинска пътна мрежа – 150 000 лв.  

- Подмяна ва водопровод и преасфалтиране на ул. „Стефан Стамболов“ – 324 

000лв.  

- Основен ремонт на бул. Хр. Ботев“ – участъка от ул. "Граф Игнатиев" до ул. 

"Св. Климент Охридски", гр. Монтана – 324 000лв. 

- Преасфалтиране на паркингите на бл. Плиска 11 в гр. Монтана и ЖП гарата;  

- Извършва се постоянен ремонт на съществуващото улично осветление в гр. 

Монтана и населените места. 

- Извършва се своевременен ремонт на повредени светофарни уредби в гр. 

Монтана. 

- Ремонт на повредени и липсващи пътни знаци в населените места, почистване 

на пътни знаци от лепенки с рекламна цел и премахване на стари излишни знаци 

и табели. 
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Чипровци Сигнални писма до ОУП – Монтана с цел подобряване  безопасността на 

движение по пътищата и намаляване на пътния травматизъм. 
 

Редовно извършване на обход на пътната инфраструктура заедно със служители 

на РУ – Монтана с цел създаване на условия за подобряване безопасността на  

движение по пътищата. 
 

Освежаване на маркировката по населени места. 
 

Якимово В община Якимово има одобрени проекти за нова асфалтова настилка за две 

улици – ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Милан Йонов“. Ул. „Ал. Стамболийски“ е с 

изградена нова настилка, като през 2022 г. предстои обезпечаването й с нови 

пътни знаци и маркировка. На ул.“Милан Йонов“ предстои изграждането на нова 

пътна настилка. Изградена е и нова пътна настилка на част от ул. „Европа“. 
 

Извършен бе оглед от членовете на комисията във връзка с опресняването на 

пътната маркировка /пешеходни пътеки/, както и за наличието на пътни знаци, 

ограничаващи скоростта на движение около училището и детската градина в 

община Якимово. Вследствие около училището има изградена пътна маркировка 

- пешеходни пътеки. Има поставени от двете страни на училището изкуствени 

неравности /“спящи полицаи“/, както и пътни знаци за ограничение на скоростта 

на движение. 
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-жа Вецина обърна внимание, че общините Бойчиновци, Вършец и Лом не са изпратили своя доклад 

за дейностите си по БДП за целите на заседанието, а също така представителите на община 

Бойчиновци и община Вършец не присъстват на заседанието. След това даде думата на г-жа Весела 

Спиридонова /представител на община Лом/ да представи информация за изпълнението на мерките 

по БДП от община Лом за първото тримесечие на 2022 г. 

Г-жа Весела Спиридонова /представител на община Лом/ сподели, че бюджетът на общината е приет 

на 20.04.2022 г., поради което през първото тримесечие от страна на община Лом са извършвани 

предимно дейности по поддръжка на проходимостта на пътищата в населените и извън населените 

места като почистване от дървета и храстовидна растителност. Тя добави също, че са предвидени 

средства в бюджета на общината и са обявени процедури за текущи ремонти на уличната мрежа, 

както и за основен ремонт на 13 улици в гр. Лом, за които договорът е рамков – двугодишен, но 

тази информация ще бъде отчетена за второто тримесечие на годината. 

Г-жа Вецина благодари за изказването на г-жа Спиридонова и даде думата на останалите 

представители на общините за коментар или допълнение към представената текуща информация за 

целите на заседанието. Изказвания последваха от: 

 г-н Атанас Георгиев /представител на община Берковица/ допълни следната информация 

към доклада на община Берковица: 

Мярка: Установяване на конкретни участъци с несъответстваща/повредена сигнализация: 

- Органите на КАТ своевременно сигнализират със сигнални писма за неравности по пътните 

платна и за повредени, обърнати или липсващи пътни знаци.  

- Служители от общината извършват постоянен оглед на пътните знаци. Липсващите пътни 

знаци своевременно се възстановяват. Извършва се и почистване от лепенки. 

- Извършва се постоянен ремонт на съществуващото улично осветление в гр. Берковица и 19 

населени места. 

- Във връзка с опресняването на пътната маркировка и пешеходните пътеки, с комисия е 

извършен оглед и са започнати действия по тяхното освежаване и боядисване. 
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

- Сключен е договор за изкърпване на пътна настилка на територията на Община Берковица – 

по улици и общински пътища и общинска пътна мрежа в населените места – около 8700 кв.м. на 

стойност 330 000 лв. Средствата са осигурени с ПМС. 

- В капиталовата програма на Община Берковица за 2022 г. са заложени средства в размер на 

400 000 лв. за рехабилитация на общински пътища и улици в две населени места. 

- Създадена е комисия с цел проверка на отводнителните канавки и израснала храстовидна и 

друга растителност, надвиснали клони на дървета и др. опасни дървета по четвъртокласна общинска 

пътна мрежа. Предстои сключване на договор за изпълнение. 
 

 г-жа Ангелина Борисова /представител на община Брусарци/ добави, че за първото 

тримесечие на тази година община Брусарци не е извършвала дейности от Общинската план-

програма за безопасност на движението по пътищата за 2022 г., но в момента тече процедурата за 

избор на изпълнител за провеждане на ремонт на улична мрежа и тротоарна настилка в 3 населени 

места на общината – Брусарци, Крива бара и Василовци. Г-жа Борисова отбеляза, че тази дейност 

ще бъде отчетена на следващото заседание на комисията. 
 

 Г-н Боян Аврамов /представител на община Вълчедръм/ сподели за проблемите, които 

среща община Вълчедръм по отношение изпълнение на изискванията на Наредба №1/17.01.2001 г. 

за организиране на движението по пътищата, а именно изготвянето на генерални планове за 

организация на движението (ГПОД) за населените места. Той обърна внимание, че на територията 

на община Вълчедръм има 11 населени места и по негова предварителна сметка изготвянето на 

ГПОД за всичките тях би струвало около 100 хил. лв. От друга страна след изготвяне на тези 

планове, общината трябва да пристъпи към изпълнение на изискванията в тях, което по думите на 

г-н Аврамов би струвало още поне 300 – 400 хил. лв. Това е финансов ресурс, който община 

Вълчедръм, като една малка община в Северозападна България с недостатъчно местни приходи, 

няма готовност да отдели към момента. В същото време от страна на Районна прокуратура се 

извършват проверки на общините в това отношение. Г-н Аврамов изрази своите опасения, че по 

всяка вероятност следващата стъпка на прокуратурата ще бъде налагането на санкции на общините 

за неизпълнение на задължението си за изготвянето на ГПОД. По отношение на дейността на 

общинската комисия по БДП той добави, че комисията се събира редовно на заседания, извършват 

се периодично огледи и се набелязват мерки за подобряването на безопасността на движението по 

пътищата. 

Г-жа Весела Спиридонова /представител на община Лом/ и г-н Иван Иванов /представител на 

община Медковец/ подкрепиха изказването на г-н Аврамов, че малките общини нямат необходимите 

средства за изготвянето на ГПОД. Г-жа Спиридонова отбеляза, че община Лом има от миналата 

година възложен, изготвен и приет ГПОД на централната част в гр. Лом, като тя е наясно, че това 

не е достатъчно. Предстои реализацията му с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. 

От друга страна според г-жа Спиридонова, г-н Иванов и г-н Аврамов задължението за 

изготвяне на ГПОД за всички населени места, дори за малките такива с 20 – 30 жители и 80 къщи, 

където дори няма улици, не е много оправдано. В тази връзка г-жа Спиридонова предложи за тези 

населени места с над 1000 жители да остане изискването за изработването на ГПОД, но за 

останалите, които са под 1000 жители да отпадне. 
 

 Г-н Бойко Благоев /представител на община Георги Дамяново/ допълни, че на 19 май 2022 

г. местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни е 

организирала състезание по БДП в ОУ „Отец Паисий“ с. Георги Дамяново в две възрастови групи от 

1-3 клас и 4-7 клас, което е постигнало голям интерес от страна на учениците. 

Г-жа Вецина обърна внимание на г-н Благоев, че тази дейност обхваща следващият период на 

отчитане и ще бъде добавена към информацията за второто тримесечие. 
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 Г-жа Юлия Игнатова /представител на община Монтана/ също се включи по темата за ГПОД, 

визирайки, че тази година са заложени средства в бюджета на общината за изготвянето на такъв 

план, като се предвижда да бъде само за град Монтана, поради финансова невъзможност за 

изготвяне за всички населени места. Предстои избор на изпълнител. Във връзка с доклада на 

община Монтана за изпълнение на мерките по БДП за първото тримесечие, г-жа Игнатова отбеляза, 

че не са отчетени много дейности. Предстои „кърпене“ и основен ремонт на улици, както и полагане 

на маркировка, но това ще бъде отчетено за следващото тримесечие на годината. 
 

В заключение г-жа Вецина заяви, че поставеният проблем по отношение финансовата 

невъзможност на общините за изготвянето на ГПОД и трудностите, които срещат, ще бъдат сведени 

до знанието ДАБДП и други компетентни институции. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ОДМВР През първото тримесечие на 2022 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – 

Монтана, бяха регистрирани 32 бр. тежки ПТП с 2 убити и 43 ранени граждани. 

За сравнение през първото тримесечие на 2021 година на територията, 

обслужвана от ОДМВР – Монтана, бяха регистрирани 32 бр. тежки ПТП с 1 убит 

и 35 ранени граждани. Това прави следната равносметка: равен бр. тежки ПТП, 

но 1 убит повече и 8 ранени повече. 
 

ПТП, загинали и тежко ранени, разпределени по общини: 

- Берковица – 10 ПТП, 0 загинали и 13 ранени гражданин; 

- Вълчедръм – 1 ПТП, 0 загинали и 1 ранен гражданин; 

- Георги Дамяново – 1 ПТП, 0 загинали, 1 ранен гражданин; 

- Лом – 2 ПТП, 1 загинал и 2 ранени граждани; 

- Медковец – 1 ПТП, 0 загинали и 2 ранени граждани; 

- Монтана – 16 ПТП, 1 загинал и 24 ранени граждани; 

- Якимово – 1 ПТП, 0 загинали и 1 ранен гражданин. 
 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания  

До общини: - 106 бр. 

До ОПУ: - 87 бр. 

До фирми, поддържащи пътя: - 0 бр. 
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Старши инспектор Красимир Кирилов /представител на ОДМВР – Монтана/ добави към анализа си 

на данните на ОДМВР – Монтана, че основната причината за настъпилите ПТП през миналата година 

е, че голяма част от най-натоварените републикански пътища са били в ремонт. Това само по себе 

си предполага по-ниски скорости, както и ограничаване на движението на преминаване на 

пътнотранспортни средства, което по негово мнение е довело до тези резултати. От друга страна 

голям проблем се явява тежкотоварното движение през републиканския път III-112, който 

независимо, че не е за такъв тип движение, е предпочитан от превозвачите. Именно участък от този 

път III-112 е регистриран като участък с концентрация на ПТП за 2021 г. Г-н Кирилов визира, че 

ОДМВР – Монтана е давала становища да бъде въведена забрана за преминаване на тежкотоварното 



9 

 

движение през републиканския път. Според него настилката му не е подходяща, а дори вече на 

места е започнала и да се разрушава, вследствие на засиления тежкотоварен трафик. Другият 

участък с концентрация на ПТП за 2021 г. е установен на рехабилитирания път II-81 „Монтана – 

Берковица“. Той също обърна внимание, че когато един път се рехабилитира, това от своя страна 

създава не само удобства, но и проблеми, тъй като неминуемо води до увеличение на скоростите на 

движение. Голям брой от регистрираните ПТП през този период е именно в тези два участъка. С 

наличните сили и средства ОДМВР – Монтана прави максималното за да се намали 

пътнотранспортния травматизъм, но по думите на г-н Кирилов това не винаги води до добрия 

резултат. В заключение той добави, че всички трябва да бъдем отговорни и като участници в 

движението, и като водачи, независимо от обновения автопарк и хубавите пътища.  

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ОПУ Съгласно подписано Споразумение изх.№ 53-00-11191/03.11.2021 г. 

към сключен Договор № РД-38-15/03.12.2019г. с фирмата изпълнител 

ДЗЗД „ПИМ НИВЕЛ“ за Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-

възстановителни работи при аварийни ситуации/ на РП на територията на 

Северозападен район за обособена позиция № 3 ОПУ-Монтана на 614,528 км 

Републикански пътища на територията на Област Монтана, за периода от 

01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., бяха изразходени общо 1 705 680,75 лв. с 

ДДС за текущо и зимно поддържане – в т.ч. 1 574 862,34 лв. с ДДС за зимно 

поддържане и  130 818,42 лв. с ДДС за текущо поддържане.   
 

Изготвен е технологичен проект за активирало се пропадане на път РП III-8104 

(Берковица-Монтана) – Замфирово – Пърличево – (Стояново – Сумер) при км 

7+450 
 

През месец януари са изпълнени следните видове дейности, 

включително и зимно поддържане: 

Почистване на бет. отводнителни улеи -40/50 /без натоварване и превоз/: 

1 788,500 м.; 
 

Изкърпване на настилката със студена асф. смес – ръчно, /оформяне, 

почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички свързани с това 

разходи, в т.ч. и транспорт/: 18,500 т.; 
 

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под 

налягане: 2,770 м3; 
 

Оформяне на короните на дърветата (над 20 години) съгласно изискванията на 

Възложителя /без транспорт/: 188,000 бр.; 
 

Изсичане на храсти и млада гора, с пренасяне на дървесината на разстояние до 

30 м и складиране за извозване: 17 069,700 м2; 
 

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, 

включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/: 1,000 

км; 
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Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги с натоварване 

без транспорт: 4,000 бр.; 
 

Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова 

кола до 10 т.: 44,520 км.; 
 

През месец февруари са изпълнени следните видове дейности, 

включително и зимно поддържане: 

Почистване на бет. отводнителни улеи -40/50 /без натоварване и превоз/: 

467,000 м.; 
 

Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50% - ръчно/с натоварване без 

транспорт: 175,000 м.; 
 

Доставка и монтаж на комплект капак  за РШ, отговарящи на БДС EN 124:2003 

или еквивалентен, бетон 20/25 БДС EN 206-1/08 с добавки за бързо 

втвърдяване и достигане на максимална зрелост: 1,000 бр.; 
 

Оформяне на короните на дърветата (над 20 години) съгласно изискванията на 

Възложителя /без транспорт/: 371,000 бр.; 
 

Изсичане на храсти и млада гора, с пренасяне на дървесината на разстояние до 

30 м и складиране за извозване: 3 952,000 м2; 
 

През месец март са изпълнени следните видове дейности, включително 

и зимно поддържане: 

Изкърпване на настилката със студена асф. смес – ръчно, /оформяне, 

почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички свързани с това 

разходи, в т.ч. и транспорт/: 11,500 т.; 
 

Оформяне на короните на дърветата (над 20 години) съгласно изискванията на 

Възложителя /без транспорт/: 2,000 бр. 
 

 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-жа Стела Йорданова /представител на ОПУ – Монтана/ допълни, че дейността на ОПУ – Монтана е 

свързана изцяло с подобряването на безопасността по пътищата. За първото тримесечие на тази 

година, което обхваща зимния период, от страна на ОПУ – Монтана са осъществявани дейности 

основно по зимно поддържане, „изкърпване“ със студена смес, изсичане на храсти, събиране на 

битови отпадъци и други дейности, които могат да се извършват извън строителния сезон.  

По отношение на организацията на движение, г-жа Йорданова визира, че републиканските пътища, 

които ОПУ – Монтана поддържа и стопанисва, са с много стари проекти и почти няма актуална 

организация на движението. ОПУ – Монтана също са получили предписание от прокуратурата за 

постоянна организация на движението, но както е известно АПИ отпуска средствата и възлага на 

ОПУ какво да бъде извършено. 

Във връзка с установените участъци с концентрация на ПТП за 2021 г., г-жа Йорданова обърна още 

веднъж внимание, че ПТП в тези участъци са се случили по време на извършването на ремонтни 

дейности. Тя допълни, че заключението на комисията, извършила проверка на участъците е, че не 
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е необходимо към момента да се предприемат някакви мерки, тъй като ремонтните дейности са 

приключили и пътя се намира в добро състояние. 

Относно ситуацията с републикански път III-112 г-жа Йорданова отбеляза, че още от миналата 

година ОПУ – Монтана се бори да се отклони тежкото движение, тъй като почти всички избягват път 

I-1, за да не заплащат ТОЛ-такса. Тя подчерта, че има одобрено задание за поставяне на временна 

организация за движение и до края на месец юни трябва да бъде въведена забрана на 

тежкотоварното движение по републиканския път, като се надява този път тази забрана да остане 

постоянна.  

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РУО Изготвен доклад от РУО-Монтана към ОКБДП за изпълнени годишни мерки по 

БДП за 2021 г. 
 

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея документи. 
 

Предоставяне на образователните институции от област Монтана на 

Информационен бюлетин на ДАБДП – януари-март 2022 г. 
 

Дейности по оптимизиране на обучението на деца и ученици по БДП в 

системата на образованието в единна концептуална рамка: 

- подпомагане на ръководствата на училищата и детските градини от РУО - 

Монтана в прилагането на националната политика по обучение в областта на 

БДП – консултации, разговори, указания и др.; 

съдействие за обезпечаване на училищата и детските градини с участието на 

експерти от ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, родители и др. 
 

Организиране и провеждане на Национално състезание по БДП  

I състезателна група:  

учениците от V до VII клас 

II състезателна група: 

ученици от VIII до X клас 

Училищен кръг до 27.03.2022 г. Писма до училищата, регламент, указания. 
 

Организиране и провеждане на национално състезание по професия "Най-

добър млад автомонтьор и водач на МПС"  

Ученици от професионалните гимназии – ПГТ „Вл. Минчев“, с. Владимирово; 

ПГПТ, Лом; ПГТЕ „Христо Ботев“, Монтана. 

Училищен кръг - до 28.02.2022 г.  

Регионален кръг - март 2022 г. 

Писма до училищата, регламент, организационни въпроси. 
 

Организиране и провеждане на Национална ученическа викторина по 

безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 2022  
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Училищен кръг - февруари 2022 г.  

Общински кръг – февруари-март 2022 г.  

Писма до училища и общини. Регламент на викторината и др. 
 

Текуща проверка в детска градина № 12 „Звънче“, гр. Лом на управленска и 

информационна дейност на директора по отношение на БДП; дейността на 

учителите, свързана с ефективна организация и провеждане на ситуациите по 

БДП от образователно направление „Околен свят“. 
 

Съгласуване на 3 договора за организирано пътуване обща цена. Консултиране 

на училищата. 
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-жа Нина Кирилова /представител на РУО – Монтана/ пожела да вземе думата, за да изкаже своите 

благодарности към всички общини, които са подпомогнали провеждането на общинските кръгове на 

различните видове състезания по БДП. Своите благодарности поднесе още и на всички 

представители на организации, които са се включили в организирането и провеждането на 

областните кръгове на Националната ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“ и на 

Националното състезание по БДП. Г-жа Кирилова също така отправи молба към общините, които не 

са организирали такъв вид състезания за своите ученици, да бъдат активни и да го направят, защото 

според нея конкуренцията от повече отбори води до по-високи резултати и по-добри постижения. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ЦСМП Представителят на ЦСМП – Монтана предостави на заседанието подробна 

справка на хартиен носител, която ще бъде приложена към протокола. 

 
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Д-р Юлиан Горанов /ръководител координационна централа ЦСМП – Монтана/ отбеляза, че съгласно 

справката, която е подготвил за заседанието, в периода януари – март са обслужени 81 пострадали, 

вследствие на ПТП, с 4 –ма загинали. Д-р Горанов приветства провеждането на заседания на ОКБДП 

и темите, които биват обсъждани на тях, тъй като пътищата се използват не само от граждани на 

Република България и граждани на други държави, но и от ренимобилите на Спешна помощ. Ако 

гражданите използват тези пътища за обикновена дейност, то ренимобилите ги използват за услуга 

от спешен порядък. Д-р Горанов уточни, че няма как ренимобил да стигне на 20-та минута в най-

отдалечения участък, когато пътят е осеян с дупки, вследствие на което няма как гражданите да 

получат адекватната помощ навреме. Друг проблем, за който той сподели, са трудностите, които 

среща ЦСМП – Монтана при оказване на долекарска помощ, вследствие на получена невярна или 

непълна информация за настъпилото ПТП. Д-р Горанов уточни, че е редно при подаването на сигнал 

на тел. 112 да се спазват елементарните правила, които се изучават от всеки любител шофьор и 

всеки трябва да ги знае. За ЦСМП е много важна информацията за това къде се е случил инцидента, 

кога се е случил, колко пострадали има и пр. Тази информация дава възможност да се реагира по 



13 

 

най-добрия и бърз начин в дадената ситуация. Също така е и необходим постоянен контакт с 

пострадалия или с някой, който е при него, за да се знае във всеки един момент какво се случва с 

пострадалия и какво е неговото състояние. По думите на д-р Горанов обучението е от голямо 

значение и то започва първо в семейството с възпитанието на децата. Хората трябва да са наясно 

при кои ситуации се сигнализира на личния лекар, който е 24 часа на разположение, и кои ситуации 

изискват подаването на сигнал към Спешна помощ. Те също трябва да знаят, че е много важно при 

настъпване на инцидент да останат на мястото и да започнат с оказването на първа помощ до 

пристигането на лекарския екип. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

7. Приема отчетената информация за сведение. 

 

РЗИ Мярка: 

Подготовка и провеждане на обучителни, образователни, 

информационни и популяризиращи инициативи за опазване живота и 

здравето на хората в пътното движение на областно и общинско ниво 

1. Обучителни дейности за 16-18 годишни младежи 

Включване в обучението на бъдещи млади шофьори с цел опазване живота и 

здравето на участниците в движението да карат разумно и толерантно на пътя. 

РЗИ-Монтана проведе едно обучение сред младежи в кв. „Кошарник“.  

Пред здравния пункт в кв. „Кошарник“ с младежи, бъдещи млади шофьори, бе 

проведено обучение на тема: "Алкохолът няма безопасно количество, когато 

сме зад волана". С младежите се разиграха ситуации, симулиращи съдържание 

на алкохол в кръвта, чрез алкоочила и препятствия за придвижване с 

алкоочилата.  

Раздадени бяха и здравно образователни материали.  

Целта на обучението е  да се насочи вниманието на младите хора върху 

проблема с употребата на алкохол и други упойващи вещества, шофирането в 

нетрезво състояние и неизбежно свързаните с това често дори фатални 

произшествия на пътя. 
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: Не бяха направени. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

8. Приема отчетената информация за сведение. 

 

БЧК Не са изпратили своя доклад за дейността на общината за целите на заседанието. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-жа Силвия Георгиева /секретар на ОКБДП/ съобщи на присъстващите на заседанието, че поради 

ангажиментите на БЧК с украинските бежанци в страната, г-жа Благовеста Нончева /представител 

на БЧК – Монтана/ е съобщила, че няма да има възможност да присъства на заседанието, както и 

да подготви навременна информация за дейността на БЧК за първото тримесечие за целите на 
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заседанието, но при първа удобна възможност тя ще бъде изготвена и изпратена в областната 

администрация. 

 

ООАА При настъпване на ПТП с превозни средства, извършващи обществен превоз на 

пътници или товари, както и превози на пътници или товари за собствена сметка, 

ООАА оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на фактите и 

обстоятелствата, свързани с извършваните превози, в рамките на своята 

компетентност. 
 

Извършва всички необходими справки и проверки в информационните системи 

на ИА „Автомобилна администрация“ при случаи, попадащи в сферата й от 

компетенции. 

 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Не бяха направени. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

9. Приема отчетената информация за сведение. 

 

ПО ТОЧКА 2 

ОБСЪЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ОТНОСНО ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 29 ЮНИ – ДЕНЯТ НА 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

Докладва: Председател на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Г-жа Вецина обърна внимание, че на 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на 

движението по пътищата. Тя поясни, че тази дата е избрана не случайно, тъй като черната 

статистика показва, че летните месеци юли и август са най-тежките по отношение на смъртните 

случаи. Целта е с началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли 

и август да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата. 

От друга страна безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на цялото 

общество и само чрез съвместна работа могат да се постигнат желаните устойчиви резултати за 

намаляване на пътнотранспортния травматизъм. 

В тази връзка, в качеството си на председател на Областната комисия по безопасност на движението 

по пътищата, г-жа Вецина отправи молба към членовете на комисията да организират или да се 

включат в организирани мероприятия, свързани с отбелязването на Националния ден на 

безопасността на движението по пътищата – 29 юни. Като примерни дейности за отбелязването на 

този ден тя посочи разпространяването на презентации по темата в училищата, разпространяване 

на подходящи флаери и брошури до широката общественост, провеждане на информационна-

образователна кампания или на педагогически ситуации в детските градини и други инициативи, 

насочени към възможно най-голям брой хора. 
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След изказването на г-жа Вецина, думата взе г-жа Нина Кирилова /представител на РУО – Монтана/, 

която отправи своето предложение за организиране и провеждане на инициативи по повод 

отбелязването на 29 юни, а именно да бъдат обявени конкурс за рисунка и конкурс за есе, като 

темите ще бъдат уточнени допълнително и ще бъдат съобразени с темата БДП. Тъй като учениците 

от I  до IV клас са вече завършили, г-жа Кирилова предложи конкурсите да бъдат обявени за такива, 

които са V – XI клас. Във фоайето на Областната администрация ще бъде подредена изложба от 

получените рисунки и на 29 юни ще се обяви класирането и ще бъдат наградени победителите от 

двата конкурса. 

Всички присъстващи приветстваха идеята за провеждането на конкурсите по повод отбелязването 

на 29 юни, вследствие на което: 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10. По повод отбелязването на 29 юни – Денят на безопасността на движението по пътищата 

за учениците от V до XI клас в училищата на територията на област Монтана да бъдат организирани 

и проведени два конкурса – конкурс за рисунка и конкурс за есе. 

 

ПО ТОЧКА 3 

РАЗНИ 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-н Владимир Илиев /преподавател-инструктор, член на ръководството на НАИС за област Монтана/ 

взе думата и обърна внимание, че трите компонента за безопасност на движението по пътищата са 

хората, автомобилите и пътищата. По наблюдения на г-н Илиев автомобилният парк е доста остарял, 

но се поддържа в добро състояние, поради което не се явява най-честата причина за пътните 

инциденти. По отношение на човешкия фактор той отбеляза, че първо се започва от възпитанието 

в семейството, след което е обучението и накрая следва контролирането. Г-н Илиев призна, че 

според него обучението не е добро. В тази връзка той и колегите му многократно са искали промяна 

в нормативната уредба, касаеща обучението на водачите, но към момента усилията им са останали 

без резултат.  

Друг основен фактор за подобряване на БДП, за който г-н Илиев пожела да коментира, е 

състоянието на пътната инфраструктура. Той наблегна на това, че е по-важно да се инвестира в 

ремонтирането на пътищата, а не толкова в изготвянето на ГПОД, които трябва да се актуализират 

на всеки 5 години и за които на заседанието се съобщи, че струват не малка сума на общините. 

Г-н Илиев засегна също и темата за сигнализацията на пътищата. Той обърна внимание, че според 

чл. 54 на Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци всяко едно 

кръстовище трябва да бъде сигнализирано от всички посоки, като първо задължително се поставят 

пътните знаци относно предимството. Наясно с факта, че няма средства за поставянето на пътни 

знаци на всички улици, г-н Илиев наблегна на това поне на важните кръстовища в големите 

населени места да бъдат поставени такива знаци. 

Г-н Красимир Кирилов /представител на ОДМВР – Монтана/ се включи по темата, отбелязвайки, че 

за поставянето на пътни знаци се изисква проект за организация на движението и отново се стига 

до ГПОД, които следва да имат общините. 
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Г-н Илиев потвърди, че нещата са взаимно свързани, но според него това са неуредици, които в 

много години назад не са отстранявани. 

В края на дискусията се включи и г-жа Вецина обобщавайки, че несъмнено за да се изпълни нещо 

трябва да има проект. Такава е ситуацията и при пътищата – за да се стартират дейности трябва да 

има проектна готовност. При нас, в област Монтана, в зависимост от тази проектна готовност са 

стартирали някои участъци, за други пък се подготвят проекти. Г-жа Вецина добави, че същото е и 

с поставянето на пътните знаци, където отново се стига до възможностите на общините. 

 

ПО ТОЧКА 4 

ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Предходните заседания на ОКБДП – Монтана са протекли под формата на писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решения от комисията, като не са приемани такива, които да изискват 

конкретно изпълнение. 

 

ПО ТОЧКА 5 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

 

Решение  За сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

1/ Приема дневния ред на 

заседанието 
 

За сведение   

2/ Приема отчетената информация 

от Областна администрация Монтана 

за първото тримесечие на 2022 г. 
 

За сведение   

3/ Приема отчетената информация 

от общините в област Монтана за 

първото тримесечие на 2022 г. 
 

 За сведение   

4/Приема отчетената информация от 

ОДМВР – Монтана за първото 

тримесечие на 2022 г. 
 

За сведение   

5/ Приема отчетената информация 

от ОПУ – Монтана за първото 

тримесечие на 2022 г. 
 

За сведение   

6/ Приема отчетената информация 

от РУО – Монтана за първото 

тримесечие на 2022 г. 
 

За сведение   

7/ Приема отчетената информация 

от ЦСМП – Монтана за първото 

тримесечие на 2022 г. 
 

За сведение   

8/ Приема отчетената информация 

от РЗИ – Монтана за първото 

тримесечие на 2022 г. 
 

За сведение   
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9/ Приема отчетената информация 

от ОО АА – Монтана за първото 

тримесечие на 2022 г. 
 

За сведение   

10/ По повод отбелязването на 29 

юни за учениците от V до XI клас в 

училищата на територията на 

област Монтана да бъдат 

организирани и проведени два 

конкурса – конкурс за рисунка и 

конкурс за есе. 
 

За изпълнение РУО – Монтана, 

Областна 

администрация 

Монтана, 

Членове на 

ОКБДП 

29.06.2022 г. 

 

Председателят на ОКБДП закри заседанието в 12,30 ч. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

Материали към дневния ред: 

1. Списък на присъстващите на заседанието на ОКБДП – Монтана; 

2. Текуща обобщена информация за дейността по БДП на ОКБДП – Монтана през първото 

тримесечие на 2022 г. с направените допълнения, представени по време на заседанието. 

 

 

 

           /П/ 

инж. Ванина Вецина                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

               /П/ 

инж. Силвия Георгиева  

СЕКРЕТАР НА ОКБДП 

 

 

 

 


