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

12. Васил Павлов – гл. експерт „Инженер”, Район „Приморски” 

13. Мартина Георгиева – Директор на дирекция ИИСД, Район „Младост” 

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

контрол”, дирекция УТ,  Район „Аспарухово” 

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

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

17. Благовест Георгиев – Кмет на Кметство Тополи 

18. Наташа Колева – ст. специалист ЕСГРАОН, Кметство Казашко 

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

20. Инспектор Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Варна 

21. Явор Пасев – Областно пътно управление – Варна 

22. Евгений Балев – Председател на СНЦ „Велоклуб „Спартак” 

 

Представена е следната информация от секретарят на Комисията: До 

членовете на ОбщКБДПОВ са изпратени имейли за свикване редовно присъствено 

заседание на Комисията със следните приложения: 

- Дневен ред на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

на територията на Община Варна; 

- Приложения по постъпилите предложения; 

 

 
НАЧАЛО: 10,00 ч.  
 
Председателят на ОбщКБДП на територията на Община Варна, обяви наличието на 

кворум, откри заседанието и представи дневния ред със следните точки:   

 

 

І. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № СИГ21004903МЛ_002ВН/04.10.2021 г., 

придружено от сигнал, касаещ изпълнение на пешеходна пътека тип „Зебра” на 

кръстовището на ул. ”Васил Чекаларов” и ул. „Мечтание”.  

 

2. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № ОМД21001379ВН_003ВН/04.10.2021 г., 

относно рехабилитация и изграждане на нова пътна маркировка в районите на 

образователните институции преди настъпване на новата 2021/2022 г. Предложенията 

са обособени в 33 (тридесет и три) позиции. Становище от ОП ОПСЗ с рег. № 

ОМД21001379ВН_010ВН/12.01.2022 г.(идентично с _008) 
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2.1. Поставяне на изкуствена неравност  до ОУ „Васил Априлов” на ул. 

„Оборище” и на ул. „Братя Миладинови” – ГПОД /Генерален план за 

организация на движението/ не предвижда изкуствени неравности за 

посоченото местоположение, на посоченото местоположение има 

изградена светеща пешеходна пътека. 

2.2. Поставяне на изкуствена неравност до ОУ „Черноризец Храбър”  и ДГ 19 

„Славейче” /с яслена група/ на ул. „Студентска”, в близост до 

светофарното кръстовище на ул. „Мир” – предложението е разглеждано 

на КБД и е отхвърлено, мотивите на дирекция ИИБ  са подробно описани 

в писмо с рег.№СИГ19003856ВН_006ВН. 

2.3. Поставяне на изкуствена неравност  с осветление до Трета ПМГ „Акад. 

Методий Попов” ул. „Оборище” – съгласно ГПОД е предвидена повдигната 

пешеходна пътека, която предвид необходимостта от по – добро 

обезопасяване може да бъде изпълнена като изкуствена неравност преди 

пешеходната пътека.  

2.4. Поставяне на изкуствена неравност  до НУ „Васил Левски” на ул. „Найчо 

Цанов” – съгласно т.1 от Протокол 01 /26.01.2021г. предложението е 

разглеждано на КБД, взето е решение да не се поставя изкуствена 

неравност.  

2.5. Поставяне на изкуствена неравност  около новоизграждащ се вход от 

улица „Свети Климент” – след приключване на СМР да бъде входиран нов 

сигнал със снимков материал. 

2.6. Поставяне на изкуствени неравности на ул. „Родина” преди портала  на  

училище ОУ „Свети  Иван  Рилски" както и вертикална сигнализация А19 

„Внимание  деца“ - ГПОД не предвижда изкуствени неравности за 

посоченото местоположение, улицата е тясна и с голяма денивелация. 

Необходимо е представител на дирекция ОМД да предостави становище, 

поради факта, че няма причина улицата да се пресича от деца на това 

място. Изграденият тротоар предоставя безопасен маршрут. 

2.7. Поставяне на светофар на ул. „Царевец” до  училище VII СУ „Найден 

Геров” - ГПОД не предвижда светофар, на улицата има изградени 

изкуствени неравности. Необходимо да бъдат предоставени допълнителни 

данни за точното местоположение на светофарната уредба, както и да се 

извърши преброяване доказващо необходимостта от поставянето ѝ.  

2.8. Поставяне на начупена линия пред входа на ЦПЛР – ОДК, както и 

вертикална сигнализация А19 - „Внимание деца” - ЦПЛР – ОДК попада в 

обхвата на „Синя зона” – необходимо е при разглеждане на заседание на 

КБД, ОП „Паркинги и синя зона” да изкаже становище. 

2.9. Предложение с искане за светофар за пресичане на бул. „8-ми приморски 

полк” до „Кауфланд – Бриз” и пешеходна пътека до автобусна спирка 

„Сотира” от ПГКМКС – на КБД многократно е разглеждано пресичането 
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към магазин „Кауфланд –Бриз” и е определено като опасно, отхвърлено е 

поставянето на светофар. Поставянето на пешеходна пътека на 

кръстовището с бул. „Христо Смирненски” ще предостави безопасен 

маршрут, като същото е разгледано на последното заседание на КБД. 

2.10. Поставяне на пешеходна пътека на ул. „Борис I” и вертикална 

сигнализация А19 до ОУ „Свети Климент Охридски” - ГПОД не предвижда 

предвижда пешеходна пътека и знак А19. Улицата е тупик и няма 

предпоставка за развиване на големи скорости, същата е обособена като 

паркинг.  

2.11. Поставяне на изкуствени неравности на ул. „Петко Стайнов” №7 до 

Център за специална образователна подкрепа - гр. Варна, - ГПОД не 

предвижда нова изкуствена неравност за посоченото местоположение, 

има изградена повдигната осветена пешеходна пътека. 

2.12. Поставяне на изкуствени неравности на ул. „Димитър Дончев” №10 до ОУ 

„Свети Патриарх Евтимий”, както и вертикална сигнализация В27 и В28 - 

ГПОД не предвижда изкуствени неравности за посоченото 

местоположение, но съгласно действащата нормативна уредба са 

необходими. Вертикална сигнализация В27 е неподходяща. 

2.13. Поставяне на светофарна уредба със заявка на повдигната пешеходна 

пътека на бул. „Сливница” и ул. „Иван Панайотов Церов” – необходимо е 

да се възложи преброяване което да бъде извършено съгласно 

действащата нормативна уредба. 

2.14. Поставяне на вертикална сигнализация А19 до централния вход на СУ „П. 

Кр. Яворов” – ГПОД не предвижда вертикална сигнализация А19 за 

посоченото местоположение, поставянето им е необходимо. 

2.15. Поставяне на светофарна уредба ул. „Д-р Василаки Пападополу” до IV ЕГ 

„Фредерик Жолио-Кюри”, както и разширяване на площта на 

спиркозаслоните – искането за светофар е разгледано на предходното 

заседание на КБД. Съгласно чл.40 ал.3 т.11, т.17, т.18 и т.19 глава 3 

раздел IX – Специализирана администрация от „Устройствен правилник 

на общинската администрация”, дирекция ОСИСД е компетентна по 

изисканата информация в т.ч. местоположение, собственост на ПИ, 

становище на КБД, аргументирано становище на ОСИСД за 

необходимостта за изграждане /разширяване на спиркозаслон за 

избраното местоположение, съобразено с наличния пътникопоток и 

прогнозна стойност.  След предоставяне на горецитираната информация, 

Дирекция ИИБ ще предложи включването на спиркозаслона в бюджета. 
2.16. Поставяне на изкуствени неравности на ул. „Неофит Бозвели” до ОУ „Цар 

Симеон I”, както и вертикална сигнализация А12 и Б26 – в ГПОД е 

предвидена повдигната пешеходна пътека, която предвид необходимостта 

от по – добро обезопасяване може да бъде изпълнена като изкуствена 
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неравност преди пешеходната пътека. Липсват основания за изисканата 

вертикална сигнализация. 
2.17. Поставяне „на знак на уличното платно "Влизането забранено" от към 

стола на училището, поставяне на знак "Забранено завиването на ляво" 

до северния вход” на ОУ „Захари Стоянов” – предложенията са неясни и 

в разрез с образуваното еднопосочно движение, да се изкаже становище 

от представител на дирекция ОМД на предстоящото заседание на КБД.  
2.18. Поставяне на пешеходна пътека до централния вход на І ОУ "Свети княз 

Борис І", както и вертикална сигнализация А19 - ГПОД не предвижда 

пешеходна пътека за посоченото местоположение. Поставянето на 

пешеходна пътека противоречи и на чл.25, ал.3, т.2 и т.4 от Наредба №2 

– за сигнализация на пътища с пътна маркировка. Относно поставянето 

на три броя табели с текст „забранено преминаването през училищния 

двор от 7:30 часа  до 18:30 часа”, следва дирекция ОМД да предостави 

правно основание за поставянето им. 
2.19. Поставяне на пешеходна пътека на ул. „У. Гладстон” до ДГ16 „Слънчева 

дъга” – ГПОД не предвижда пешеходна пътека за посоченото 

местоположение. Поставянето на пешеходна пътека противоречи и на 

Наредба №2 – за сигнализация на пътища с пътна маркировка.  
2.20. Промяна на организацията на движение от двупосочна в еднопосочна 

около ОУ „Георги Сава Раковски” - ГПОД не предвижда еднопосочно 

движение, същото ще регламентира паркирането на МПС около 

училището и допълнително ще понижи пропускливостта на уличната 

мрежа. 
2.21. Поставяне на светофарна уредба на ул. „Роза” до III ОУ „Ангел  Кънчев” 

–необходимо е да се възложи преброяване което да бъде извършено 

съгласно действащата нормативна уредба, както и мотивирано становище 

от дирекция ТАСРУД. 
2.22. Поставяне на изкуствени неравности на ул. „Дрин” до ОУ „Петко Р. 

Славейков”, както и вертикална сигнализация А19 – искането е неясно, 

на посоченото местоположение има осветена пешеходна пътека и 

изкуствена неравност.  
2.23. Поставяне на светофарна уредба на бул. „Васил Левски” до Спортно 

училище „Георги Бенковски”  – необходимо е да се възложи преброяване 

което да бъде извършено съгласно действащата нормативна уредба, както 

и мотивирано становище от дирекция ТАСРУД. 
2.24. Поставяне на изкуствена неравност на алеята между двете сгради до ДГ 

№20 „Бриз”, както и вертикална сигнализация А19 – посоченото 

местоположение е в местност „Салтанат”, където движението на МПС се 

извършва по алейна мрежа, алеите са тесни и не предразполагат 

развиването на високи скорости.  
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2.25. Ограничаване на паркирането и поставяне на вертикална сигнализация 

А19 на входовете на ДГ26 „Изворче” – възложени са преградни пана на 

южния вход, както и 10 бр. антипаркинг елемента. Западният вход е с 

тесен тротоар и е невъзможно поставянето на преградни пана и 

антипаркинг елементи, необходимо е съдействието на сектор „Пътна 

полиция”. В ГПОД фигурират 2 броя А19.  
2.26. Поставяне на пешеходна пътека и светеща вертикална сигнализация А19 

на ул. „Кишинев” №11 до ДГ 44 „Валентина Терешкова” – искането е 

неясно, улицата в участъка до ДГ44 е паркинг. Дирекция ОМД да 

предостави становище на предстоящото заседание на КБД 
2.27. Поставяне на светофарна уредба на кръстовището с ул. „Блян” и ул. 

„Вяра” от Детска градина №29 „Звънче” – искането е разглеждано на 

заседание на КБД. 
2.28. Поставяне на пешеходна пътека на ул. „Александър С. Пушкин” №12 до 

ДГ №7 „А. С. Пушкин”, както и вертикална сигнализация А19 - „Внимание 

деца” - ДГ №7 „А. С. Пушкин” попада в обхвата на „Синя зона” – 

необходимо е при разглеждане на заседание на КБД, ОП „Паркинги и синя 

зона” да изкаже становище. 
2.29. Маркировка за ограничаване спирането на МПС пред входа на филиална 

сграда на ул. „Добруджа” №1. - ГПОД не предвижда хоризонтална 

маркировка, съгласно ЗДвП е забранено спирането пред входове, като 

контролен орган е сектор „Пътна полиция”. 
2.30. Поставяне на пешеходна пътека от входа на ДГ № 33 „Делфинче” към парк 

Възраждане – има маркирана пешеходна пътека на по-малко от 20 м. 

Дирекция ОМД да предостави мотивирано становище на предстоящото 

заседание на КБД. 
2.31. Поставяне на пешеходна пътека на кръстовището с ул. „Иван Богоров” и 

ул. „Тодор Икономов” и на кръстовището с ул. „Никола Михайловски” и 

ул. „Тодор Икономов” - искането попада в обхвата на „Синя зона” – 

необходимо е при разглеждане на заседание на КБД, ОП „Паркинги и синя 

зона” да изкаже становище. 
2.32. Поставяне на светофарни уредби, изкуствени неравности, нова 

пешеходна пътека на ул. „Майка Тереза”, ж.к. Възраждане I, до бл.7. – 

има изградена осветена пешеходна пътека, която предоставя безопасен 

маршрут. Допълнителното обезопасяване следва да се разгледа на 

предстоящото заседание на КБД, като район „Младост” и дирекция ОМД 

следва да изкажат становище за необходимостта от обезопасяване с такъв 

обхват. 
2.33. Поставяне на изкуствени неравности на ул. „Драгаш” №33 до ДГ №28 

„Пролет” – в ГПОД е предвидена повдигната пешеходна пътека, но това 

следва да се случи при спазване на изискванията на Наредба №2. Към 
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този момент няма изграден тротоар от двете страни на улицата. След 

изграждане на тротоар дирекция ИИБ ще включи в бюджета повдигане на 

пешеходната пътека или поставяне на изкуствени неравности в 

зависимост от предложението на „Комисията по безопасност на 

движението” 

 

3. Писмо от ОП ТАСРУД с рег. № РД21018360ВН_001ВН/05.10.2021 г. , относно 

извършено преброяване на автомобилни и пешеходни потоци на кръстовището на бул. 

”Христо Смирненски” и ул. ”Подвис”. Изнесено е следното обосновано предложение: 

Кръстовището на бул. ”Христо Смирненски” и ул. ”Подвис” покрива критериите за 

необходимост от изграждане на светофарна уредба. 

 

4. Писмо от Район „Одесос” с рег. № 

СИГ21004952ОД_001ОД_001ВН/12.10.2021 г., относно заявление от г-н Милко Боев 

от 7.9.2021 г., с искане за поставяне на секция за ляв завой, за идващите МПС от 

двете посоки на бул. ”Владислав Варненчик” (към ул. ”Отец Паисий” и ул. ” 

Пискюлиев”). 

 

5. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № Д 21000808ВН_025ВН/20.10.2021 г., 

отнасящо се до поставяне на повдигната пешеходна пътека на ул. „Юрий Венелин”.  

 

6. Писмо от Държавна агенция ”Електронно управление” с рег. № 

ЗК21001741ВН/21.10.2021 г. с приложено проектно предложение от Международна 

асоциация за застраховани или пострадали при катастрофи (МАЗПК). Проектно 

предложение за превенция и повишаване културата на пешеходците в Община Варна.  

 

7. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № СИГ21005698ВН_001ВН/09.11.21 г. по 

сигнал, относно обезопасяване на ул. ”Д-р Борис Окс”. Дирекция ИИБ са извършили 

оглед и изразяват експертно становище.  

8. (идентична с т. 14) Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № 

СИГ21005176ВН_001ВН/11.11.21 г., по сигнал, отнасящ се до поставяне на 

светофарна уредба на бул. ”Цар Освободител”.  

 

9. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № РД21022867ВН_001ВН/12.11.21 г., по 

сигнал, отнасящ се до поставяне на изкуствена неравност на ул. ”Никулицел”.  

 

10. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № ОМД21001552ВН_003ВН/12.11.21 г., по 

писмо на Дирекция ОМД за обезопасяване на пешеходни маршрути на ученици до ОУ 

”Панайот Волов” (кв. ”Виница”). Отнася се за поставяне на пътни знаци В 26 – 20 км/ч 

до ОУ ”Панайот Волов” и пътни знаци А 19 по кръстовищата и местата за пресичане.   
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11. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № СИГ21005606ВН_001ВН/12.11.21 г., по 

сигнал, отнасящ се за поставяне на пешеходна пътека и съоръжения за намаляване 

на скоростта на ул. ”Александър Стамболийски” в ж.к. ”Чайка”.  

12. Писмо от Областна администрация – Варна с рег. № РД 

21013744ВН_031ВН/19.11.2021 . , относно Предоставяне на Годишни план-програми 

за 2022 г. в срок до 1.12.21 г. ;  

 

13. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ21003453ПР_003ВН/26.11.2021г., 

относно поставяне на напречна пътна маркировка „пешеходна пътека” – М 8.1 тип 

„Зебра” на бул. „Христо Смирненски” при автобусни спирки „Сотира” и автомобилния 

изход от МБАЛ „Света Марина”.  

14. (Идентична с т. 8) Писмо от Сектор „Пътна полиция” с рег. № 

СИГ21006364ВН/29.11.2021 г.  по постъпил сигнал, касаещ безопасността на 

движение на пешеходната пътека на бул. „Цар Освободител” до кръстовището на ул. 

„Кестен” под ВиК, гр. Варна.  

15. Писмо от Район „Приморски” с рег. № ИИБ21004150ПР_001ВН/16.12.2021 

г. относно изграждане на пешеходна пътека и спиркозаслони на автобусна спирка 

„Захари Дончев“, находяща се на ул. „Николай Лилиев”.  

 

16. Сигнално писмо с рег. № СИГ21005840ВН_003ВН/17.12.2021 г. от ОД на 

МВР – Сектор „Пътна полиция” за отношение по компетентност по повод сигнал, в 

който е посочено, че многократно е бил свидетел на карането на велосипеди и 

тротинетки в централната част на града точно до Операта до входа на Морската 

градина. 

 

17. Писмо с рег. № РД21026414ВН/17.12.2021 г.  от ДА БДП, относно: 

„Обезпечаване реализацията на областната и общинската политика по безопасност на 

движението по пътищата (БДП) в рамките на бюджетната процедура за подготовка на 

проектобюджета за 2022 г. ”  

 

18. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № ИИБ21004193ВН/21.12.2021 г., относно 

Актуализация на Генерален план за организация на движението на територията на 

Община Варна.  

Актуални предложения за промяна в сега действащия план, които да бъдат взети под 

внимание от проектантския екип. При изготвянето на предложенията да се има 

предвид, че е необходимо същите да бъдат предоставени в срок до 20.01.2022 г. на 

електронен носител в таблична форма. 
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19. Писмо от Дирекция ИИБ с рег. № СИГ21006324ВН_001ВН/21.12.2021 г., 

относно сигнал от Сектор „Пътна полиция”, отнасящ се за вертикална сигнализация 

която не кореспондира с пътната обстановка при движение по „Аспарухов мост”. 

 

20. Писмо от Областен управител – Варна с рег. № 

РД21013744ВН_035ВН/20.12.2021 г., относно изпращане на ревизирана Областна 

План-програма за 2022 г. – за област Варна.  

 

21. Писмо от Областен управител – Варна с рег. № 

РД21013744ВН_036ВН/20.12.2021 г., относно изпращане на постъпило Становище на 

ДА БДП по ревизираната Областна План-програма за 2022 г. – област Варна.  

 

22. Благодарствено Писмо от ДА БДП с рег. № РД21026479ВН/20.12.2021 г.  

 

23. Писмо от Областен управител – Варна с рег. № 

ИИБ21004193ВН_009ВН/23.12.2021 г. в отговор на писмо от Дирекция ИИБ (под т.18 

в настоящия дневен ред). Отнася се за актуални предложения и/или становища във 

връзка с предстояща актуализация на ГПОД на територията на Община Варна. Същите 

да бъдат представени в деловодството на Областна администрация – Варна в срок до 

14.01.2022 г. Писмото е адресирано до ОПУ на АПИ – Варна, Сектор „Пътна полиция“, 

ДА БДП и „копие“ до Кмета на Община Варна. 

 

24. Писмо от ДА БДП с рег. № СИГ21005579ВН_004ВН/4.01.2022 г. с приложен 

сигнал, относно предпоставки застрашаващи движението на ул. „Д-р Максим 

Караденев” и бул. „Осми Приморски полк”, гр. Варна. В посока центъра на гр. Варна 

– левият завой от цитираната улица е забранен, като същевременно не е осигурена 

възможност на друго място по булеварда за обратен завой. Към Община Варна е 

отправено запитване за промяна на организацията на движение, така че да се 

обслужват по подходящ начин транспортните нужди на живущите в квартала. 

 

25. (т. Други) Предложение от Дирекция ИИБ за поставяне на пътен знак В 27 
на площад „Отец Паисий”. 
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Комисията приема дневния ред на заседанието. 
 
 

В резултат на дискусия по предложенията за разрешаване на възникнали 

конкретни проблеми по безопасността на движението и изразени експертни становища 

от състава, Комисията предлага следните решения:  

 
 

По т. 1 Предложението на Комисията е: Съгласно Писмо от Дирекция ИИБ с рег. 

№ ИИБ21004193ВН/21.12.2021 г. (т. 18) Районната администрация да внесе 

предложение за промяна в ГПОД и да предвиди подходяща инфраструктура в района. 

Едва след това, ще се пристъпи към изграждане на пешеходна пътека. 

 

 

По т. 2.2. Комисията се обедини около експертното становище на ИИБ 

(ОМД21001379ВН_003ВН/04.10.2021 г.): Участъкът е ремонтиран и действащата 

нормативна уредба не дава основание за поставяне на неравности. 

 

По т. 2.6. Комисията се обедини около становището на ИИБ, че ГПОД не 

предвижда изкуствени неравности за посоченото местонахождение. Улицата е тясна и 

с голяма денивелация. Изграденият тротоар предоставя безопасен маршрут. Като 

допълнителна мярка, Дирекция ОМД да изпратят указания към Директора на училище 

„Свети Иван Рилски” за провеждане на информационни кампании по безопасност на 

движението. 

 

По т. 2.8. Предложението на Комисията е съобразно изразеното становище на 

ОП ОПСЗ: ОПСЗ да постави сигнализация с пътен знак А 19 „Внимание деца” и да 

извърши корекция на пътната маркировка на зоната за кратковременно паркиране 

„Синя зона” на ул. „П. Каравелов”, с което ще се премахне паркомясто пред входа на 

центъра и да бъде положена пътна маркировка „Начупена линия” – М 14 на участъка 

на паркомястото на пътното платно, осигуряващ подхода за двор на Центъра. 

 

По т. 2.11. Предложението на Комисията е съобразно становището на Дирекция 

ИИБ, че ГПОД не предвижда нова изкуствена неравност за посоченото 

местоположение. Има изградена осветена пешеходна пътека. Да бъде опреснена 

хоризонталната маркировка на неравностите. 

 

По т. 2.17. Според становището на Дирекция ИИБ 

(ОМД21001379ВН_003ВН/04.10.2021 г.), организацията на движение в посочения 

участъка е достатъчно ясна. Не е  необходимо поставянето на допълнителни пътни 

знаци. 
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Дирекция ОМД да изпратят указания към Директора на училище „Захари Стоянов” за 

обезопасяване периметъра на учебното заведение (знак „Влизането забранено”) и 

провеждане на информационни кампании по безопасност на движението. 

 

По т. 2.20. Районната администрация да внесе предложение за промяна в ГПОД. 

Дирекция ОМД да предвиди и организира информационни кампании за училищните 

ръководства, родители и деца. 

 

По т. 2.22. Съгласно направеното предложение от представител на Дирекция  

ИИБ,  Комисията предлага да се постави вертикална сигнализация, която да 

регламентира еднопосочно движение от бул. „Сливница” към ул. „Дрин”, както и да се 

поставят забранителни знаци В27 по цялото протежение. 

 

По т. 2.26. Комисията предлага да бъде засилен контрола, относно 

неправилното паркиране. Районната администрация да извърши оглед по отношение 

разбитата тротоарна настилка и да предприеме съответните действия по 

компетентност.  Районът е с възстановено осветление.  

 

По т. 2.28. Предложението на Комисията е съобразно изразеното експертно 

становище на ОП ОПСЗ: На участъка от улицата има изградена зона за 

кратковременно паркиране „Синя зона“, извършена е сигнализация с пътни знаци и с 

пътна маркировка съгласно изготвения и утвърден Технически паспорт. 

ОП ОПСЗ  да извърши сигнализация с пътен знак А 19 „Внимание деца” и да се изгради 

пешеходна пътека на ул. ”Александър Пушкин” № 12 до ДГ № 7 „Ал. С. Пушкин”. Ще 

се извърши корекция на пътната маркировка на зоната за кратковременно паркиране 

„Синя зона” преди и след пешеходната пътека в съответствие с нормативните 

изисквания. 

 

По т. 2.31. Предложението на Комисията е съобразно изразеното експертно 

становище на ОП ОПСЗ: И двете кръстовища попадат в границите на „Синя зона” и на 

трите улици има сигнализирани с пътни знаци и с пътна маркировка зони за 

кратковременно паркиране „Синя зона”. 

ОП ОПСЗ да извърши поставяне на  пешеходни пътеки и на двете кръстовища. При 

необходимост ще се извърши корекция на пътната маркировка на зоните за 

кратковременно паркиране „Синя зона” в близост до изградените пешеходни пътеки 

и в съответствие с нормативните изисквания. 

 

По т. 2.32. Становището на Комисията е Районна администрация и Директор ДГ 

„Лястовичка” да извършат оглед, относно предложенията и конкретни мерки за 

реализирането. Информацията да се предостави до следващо заседание на Общ. 

КБДПОВ. Предложението се отлага. 
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Разглеждането на останалите точки в Предложението по т. 2 се отлагат за 

следващо заседание на Комисията: т. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 

23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, и 33.  

 

По т. 3 Предложението на Комисията е: Предвид изразените становища на КАТ 

и ТАСРУД, относно натоварването на кръстовището, предложението за поставяне на 

светофар е удачно.  

 

По т. 4. Предложението е реализирано на 21.9.2021 г. (инф. от ТАСРУД) 

 

По т. 5. Комисията се съобрази със становището на Район „Одесос” и 

изложените факти и обстоятелства, които се явяват пречка за изграждането на 

пешеходна пътека на ул. „Юри Венелин“.  

 

По т. 6. На 12.1.2022 г. Комисията е информирана, че поради здравословни 

причини няма да има представител на МАЗПК в заседанието. В тази връзка, 

разглеждането на предложението се отлага за следващо заседание. 

 

По т. 7. Предложението на Комисията е съобразно изразеното експертно 

становище от Дирекция ИИБ: Поставянето на вертикална сигнализация В 27 и Т 16 ще 

подобри безопасността на движение в посочения участък. Същият се явява единствена 

възможност за безопасно разминаване на МПС преди навлизане в кръстовището.  

 

По т. 8. Предвид изразените становища, комисията счита за уместно 

изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка. Предвид големия период от 

време, изискващ спазване на процедури по осъществяване на инвестиционното 

намерение, до изграждане на светофарната уредба Комисията предлага изграждане 

на 2 (два) броя изкуствени неравности (на бул. „Цар Освободител“) и поставяне на 

делинеатори! 

 

По т. 9. Предложението на Комисията е: Съгласно Писмо от Дирекция ИИБ с 

рег. № ИИБ21004193ВН/21.12.2021 г. (т. 18) Районната администрация да внесе 

предложение за промяна в ГПОД.  

 

По т. 10. Предложението на Комисията е съобразно изразеното експертно 

становище от Дирекция ИИБ: ”Организацията на движението е изпълнена съгласно 

ГПОД (генерален план за организация на движението) на територията на Община 

Варна, като НЕ се предвижда исканата вертикална сигнализация. ” 
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По т. 11. Предложението на Комисията е съобразено с експертните становища 

на КАТ и ИИБ. Квартала е обозначен като „жилищна зона”. Не се налага допълнително 

поставяне на съоръжения. 

 

По т. 12. Относима към т. 17, т. 20 и т. 21 

Исканата информация е изпратена в срок от Дирекция ИИБ.  

 

По т. 13. Комисията се обедини около становищата на Дирекция ИИБ и 

Районната администрация и предлага да бъде изградена пешеходна пътека в 

посочения участък. 

 

По т. 14. Предвид изразените експертни становища, комисията счита за уместно 

изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка. Предвид големия период от 

време, изискващ спазване на процедури по осъществяване на инвестиционното 

намерение, до изграждане на светофарната уредба Комисията предлага изграждане 

на 2 (два) броя изкуствени неравности (на бул. „Цар Освободител“) и поставяне на 

делинеатори! 

 

По т. 15. Комисията изразява положително становище по предложението, 

съобразно постъпила информация от представител на Дирекция ИИБ - За района има 

изготвен проект, който е включен в инвестиционната програма на Община Варна за 

2022 г. 

 

По т. 16. Предвид информацията от Дирекция ИИБ и изразените становища, 

комисията предлага: Да се обозначат пешеходните зони!  Районните администрации 

да изготвят в срок предложения до Дирекция ИИБ за местоположение и текст на 

информационните табели и за включването в новия ГПОД. (Срокът е посочен в Писмо 

от Дирекция ИИБ с рег. № ИИБ21004193ВН/21.12.2021 г.-т. 18) 

 

По т. 17. (Относима т. 12, т. 20 и т. 21) 

Исканата информация е изпратена в срок от Дирекция ИИБ.  

 

По т. 18. Съставът на Комисията е запознат с писмото. Разгледано и приложено 

в осъществяване на предложенията! (относимо към т. 23).  

 

По т. 19. Комисията се обедини около следните предложения: 

 1. Скоростта на движението по Аспарухов мост да е 50 км/ч.  и 30 км/ч. + * (при 

определени условия – зимни).  

2. Премахване на т. нар. „зачохлени знаци”, като остават тръбите (стойките) за 

закрепването им. 
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По т. 20. (Относими т. 12, т. 17 и т. 21) 

Исканата информация е изпратена в срок от Дирекция ИИБ.  

 

По т. 21. (Относими т. 12, т. 17 и т. 20) 

Исканата информация е изпратена в срок от Дирекция ИИБ.  

 

По т. 22. Съставът на Комисията е запознат с писмото! 

 

По т. 23. Съставът на Комисията е запознат с писмото. Разгледано и приложено 

в осъществяване на предложенията! (относимо към т. 18) 

 

По т. 24. Да се изготви аргументирано предложение от Районната 

администрация за рехабилитация на улиците, по които следва да се извършва 

безопасен преход на движението. 

 
По т. 25. Комисията се обедини около положително становище по 

предложението. 
 
 
 
Председателят на ОбщКБДПОВ закри заседанието в 12,30 ч. 

КРАЙ: 12,30 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________п_____________                

        /Тодор В. Иванов/ 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ И 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщКБДПОВ 

 

__________п__________ 

    /Нели Георгиева/ 

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДПОВ    

 

 

 




