Образец 4.0

ДАБДП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Безопасна Универсална Мобилност

ТЕКУЩА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
НА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ОКБДП ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 03.06.2022 г.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
1. Текущото отчитане се попълва и обобщава от секретариата на ОКБДП за целите на заседанията на ОКБДП, на база
изискана и представена преди заседанията информация от отделните членове на ОКБДП.
2. Периодът на отчитане е тримесечен, като обхваща времето от предходното заседание на ОКБДП.
3. Попълненият от секретариата на ОКБДП образец се прилага към материалите за дневния ред на ОКБДП, като се
разпространява до всички членове на ОКБДП преди всяко заседание.
4. Информацията от образеца се докладва и дискутира устно по време на заседанията на ОКБДП от нейните членове.
5. Попълненият от секретариата на ОКБДП образец се прилага от секретариата на ОКБДП към протокола от всяко проведено
заседание на ОКБДП, като се допълва при необходимост с информация от устното докладване и се разпространява до
всички членове на ОКБДП.
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ЧЛЕН НА ОКБДП

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ
ПО ОБЛАСТНАТА
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП

Областна
администрация

През отчетният период ОКБДП е
провела 3 заседания под
формата на процедура за
неприсъствено вземане на
решение от комисията:

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ
ПО РЕШЕНИЯ
ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ
НА ОКБДП

ПРЕДЛОЖЕНИ ТОЧКИ
В ДНЕВНИЯ РЕД ПО
КОНСТАТИРАНИ
ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ

 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 Планпрограмата по БДП.
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 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-612-(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.
Община Берковица

ПО ТЕМАТИЧНО
НАПРАВЛЕНИЕ 1:
УПРАВЛЕНИЕ,
ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
Изготвена е годишна Планпрограма за БДП на общинско
ниво
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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
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.
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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.
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 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
5

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.
Община
Бойчиновци

----------

Община Брусарци

Поради зимния сезон и
усложнената обстановка ,
наложена от извънредното
положение в страната, община
Брусарци не е извършвала
дейности от Общинската планпрограма за безопасност на
движението по пътищата за
2022 г.

Община
Вълчедръм

Община Вълчедръм не е
изпълнявала дейности по БДП
през първото тримесечие на
2022 г.

Община Вършец

-----------

Община Георги
Дамяново

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ
4: Щадяща пътна
инфраструктура
т. 4.27 Изпълнение на
проектиране и строителномонтажни работи по пътната
инфраструктура

Да бъде изготвено
предложение от ОКБДП до
АПИ за цялостен ремонт
на Път /III - 1024, Георги
Дамяново - Говежда / Дълги дел
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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.
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.

Община Медковец

Община Медковец не е
изпълнявала дейности по БДП
през първото тримесечие на
2022 г.
7

Община Монтана

Мярка: Участие в
заседанията на областните
комисии по БДП и
изпълнение на взетите
решения.
Взето е участие в
неприсъствено заседание месец
март на областната комисии 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.
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
№638/24.03.2022г. на ОбСМонтана, са планирани
средства и предстои избор на
изпълнител за изработване на
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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 януаримарт 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
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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 строителномонтажни 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.
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- 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.
Община Чипровци

Сигнални писма да 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.

Община Якимово

В община Якимово има одобрени
проекти за нова асфалтова
настилка за две улици – ул. „Ал.
Стамболийски“ и ул. „Милан
Йонов“.
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Ул. „Ал. Стамболийски“ е с
изградена нова настилка, като
през 2022 г. предстои
обезпечаването и 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.
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
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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.
ОПУ

Съгласно подписано
Споразумение изх.№ 53-0011191/03.11.2021 г. към
сключен Договор № РД-3815/03.12.2019г. с фирмата
изпълнител ДЗЗД „ПИМ НИВЕЛ“
за Поддържане /превантивно,
текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при
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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 (БерковицаМонтана) – 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;
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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;
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.;
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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.
РУО

Изготвен доклад от РУО-Монтана
към ОКБДП за изпълнени
годишни мерки по БДП за 2021
г.
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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
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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
Училищен кръг - февруари
2022 г.
Общински кръг – февруаримарт 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
18

образователно направление
„Околен свят“.
Съгласуване на 3 договора за
организирано пътуване обща
цена. Консултиране на
училищата.
ЦСМП

РЗИ

Представителят на ЦСМП –
Монтана предостави на
заседанието подробна справка
на хартиен носител, която ще
бъде приложена към протокола.
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
19

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.
БЧК

-----------

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.
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