РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№12 от 09.03.2017 г.
Днес, 09.03.2017 г. от 10.30 часа в Пресцентъра на Областна администрация –
Търговище се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата (ОблКБДП) в област Търговище.
В заседанието участваха:
Председател на заседанието:
1. Недко Иванов – Зам. областен управител
и членове:
2. инж. Иванка Димчева – директор дирекция АКРРДС в Областна администрация –
Търговище
3. Татяна Тодорова – гл. юрисконсулт в дирекция АПОФУС в Областна администрация –
Търговище
4. Мирослав Атанасов – гл. експерт РРТОСВ в дирекция АКРРДС в Областна
администрация – Търговище
5. гл. инсп. Теодор Тодоров – началник сектор ПП при ОД на МВР – Търговище
6. Станчо Стоянов – ст. експерт в дирекция ЗТТСД в община Търговище
7. Фахри Салимов – мл. експерт БД в община Омуртаг
8. Румен Русев – зам.-кмет Образование в община Опака
9. инж. Петко Борисов – началник отдел ИРД в ОПУ – Търговище
10. Герасим Гатев – началник група ПГ и СД в РСПБЗН – Търговище
11. Иван Йорданов – управител на СУАБ СБА ЕООД клон Търговище
12. Антония Ефтимова – представител на БАЗК – Търговище
Присъстваха и:
13. Йордан Шиваров – началник на ОО АА – Търговище
14. Георги Митев – ВПД началник група ПК и ПД в РДПБЗН – Търговище
Преди началото на заседанието на присъстващите беше предоставено срещу
подпис заверено копие на заповед №76/06.03.2017 г. на Областния управител за
актуализация на състава на комисията.
Г-н Недко Иванов – Председател и Зам. областен управител откри заседанието на
комисията и представи дневния ред, изпратен с писмо-покана наш изх. №ОКД-09.1 от
28.02.2017 г. като предложи той да бъде гласуван.
Единодушно, с 12 гласа ЗА, дневният ред се прие и заседанието премина при
следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Запознаване с Анализа за дейността по безопасността на движението на
територията на ОД на МВР – Търговище за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г., в
съответствие с §1а, ал. 3 от ДР на Закона за движението по пътищата.
Докладва: представител на
сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Търговище
2. Приемане на Годишен доклад за 2016 г. за изпълнението на Плана за действие
за периода 2016-2017 г. към Областната стратегия за подобряване безопасността на
движението по пътищата в област Търговище 2012-2020 г., съгласно §1а, ал. 3 от ДР на
Закона за движението по пътищата.
Докладват: членовете на ОблКБДП,
отчели дейности и мерки в Годишния доклад за 2016 г.
3. Приемане на актуализиран План за действие за периода 2016-2017 г. към
Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област
Търговище 2012-2020 г.
4. Разни.
По т.1 от дневния ред
Г-н Недко Иванов – Председател и Зам. областен управител предостави думата на
гл. инсп. Теодор Тодоров – Началник сектор ПП при ОД на МВР – Търговище.
Гл. инсп. Теодор Тодоров – Началник сектор ПП при ОД на МВР – Търговище
представи накратко основните акценти от Анализа за дейността по безопасността на
движението на територията на ОД на МВР – Търговище за периода 01.01.2016-31.12.2016
г., който е приложен към настоящия протокол.
През 2016 г. територията на област Търговище е обслужвана от 24 пътни полицаи,
разпределени в 5 града и 205 села, групирани в 5 общини. През изминалата година на
територията на ОД на МВР – Търговище са установени два участъка с концентрация на
ПТП, като и двата са на първокласен път I-4. Извършени са огледи на участъците и са
направени предписания на собствениците на пътя за допълнителното им сигнализиране и
обезопасяване. Общия брой на регистрираните ПТП е 456, от тях 60 тежки. В сравнение с
2015 г. се наблюдава увеличаване на тежките ПТП с 15, намаляване на загиналите
граждани с 1 и увеличаване на ранените с 37. Гл. инсп. Тодоров поясни, че голямата
разлика в броя на ранените спрямо 2015 г. се дължи на 3 катастрофи с участието на
автобуси, при които има ранени 17 души. През отчетната година са проведени 209
специализирани полицейски операции, при които са констатирани 1311 нарушения. На
отчет в сектор ПП към 31.12.2016 г. се водят 55 996 броя ППС, а правоспособните водачи
са 76 029.
Гл. инсп. Тодоров посочи, че от анализа на тежките ПТП е видно, че основни
причини за настъпването им са превишената и несъобразена с пътните условия скорост, в
много от случаите в съчетание с нарушаване правилата за движение от пешеходци,
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неправилните маневри, отнемането на предимство и употреба на алкохол, както и
зачестилите случаи на управление на ППС от „неправоспособни“ водачи. В заключение
той

добави,

че

контролната

дейност

трябва

да

бъде

насочена

приоритетно

по

републиканската пътна мрежа и местата с концентрация на ПТП.
Поради липса на въпроси и коментари относно изнесения Анализ за дейността по
безопасността на движението на територията на ОД на МВР – Търговище за периода
01.01.2016-31.12.2016 г., г-н Иванов предложи да бъде гласуван следния проект на
решение:
На основание §1а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението
по пътищата, Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област
Търговище утвърждава Анализа за дейността по безопасността на движението на
територията на ОД на МВР – Търговище за периода 01.01.2016-31.12.2016 г.
С 12 гласа ЗА (единодушно) членовете на ОблКБДП приеха следното
РЕШЕНИЕ №1
На основание §1а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението
по пътищата, Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област
Търговище утвърждава Анализа за дейността по безопасността на движението на
територията на ОД на МВР – Търговище за периода 01.01.2016-31.12.2016 г.
По т.2 от дневния ред
Г-н Недко Иванов – Председател и Зам. областен управител предостави думата
членовете на ОблКБДП, отчели дейности и мерки в Годишния доклад за 2016 г., ако имат
нещо да допълнят или да коментират по изготвения доклад.
Г-н Станчо Стоянов – ст. експерт в дирекция ЗТТСД в община Търговище посочи,
че община Търговище е изпълнила заложените мерки за 2016 г. През годината са
изградени 10 броя изкуствени неравности (тип повдигната пешеходна пътека), които са
оказали своя положителен ефект по отношение на подобряване на безопасността на
движението. Също така има изготвено задание за Генерален план за организацията на
движението, обхващащ основните пътни артерии на града, като предстои да бъде избран
изпълнител за неговото реализиране. В заключение г-н Стоянов добави, че в момента
текат процедури за възлагане на ремонтиране на улици от общинската пътна мрежа,
предстои да бъде изградено и кръговото кръстовище при бившата баня.
Г-н Недко Иванов – Председател и Зам. областен управител подложи на
гласуване следния проект на решение:
На основание §1а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението
по пътищата, Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област
Търговище приема Годишен доклад за 2016 г. за изпълнението на Плана за действие за
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периода 2016-2017 г. към Областната стратегия за подобряване безопасността на
движението по пътищата в област Търговище 2012-2020 г.
С 12 гласа ЗА (единодушно) членовете на ОблКБДП приеха следното
РЕШЕНИЕ №2
На основание §1а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението
по пътищата, Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област
Търговище приема Годишен доклад за 2016 г. за изпълнението на Плана за действие за
периода 2016-2017 г. към Областната стратегия за подобряване безопасността на
движението по пътищата в област Търговище 2012-2020 г.
По т.3 от дневния ред
Г-н Недко Иванов – Председател и Зам. областен управител направи уточнение,
че общините Попово, Омуртаг, Антоното и Опака, както и Областно пътно управление
трябваше да представят мерки за изпълнение през 2017 г. за да може Планът да бъде
допълнен и добави, че това е изпълнено.
Членовете на комисията изразиха съгласие с актуализирания План за действие за
периода 2016–2017 г. и г-н Иванов предложи да бъде гласуван следния проект на
решение:
В

изпълнение

на

Областната

стратегия

за

подобряване

безопасността

на

движението по пътищата в област Търговище 2012–2020 г., Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата в област Търговище приема актуализиран План
за действие за периода 2016-2017 г., като приложение към стратегията.
С 12 гласа ЗА (единодушно) членовете на ОблКБДП приеха следното
РЕШЕНИЕ №3
В

изпълнение

на

Областната

стратегия

за

подобряване

безопасността

на

движението по пътищата в област Търговище 2012–2020 г., Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата в област Търговище приема актуализиран План
за действие за периода 2016-2017 г., като приложение към стратегията.
По т.4 от дневния ред
Г-н Недко Иванов – Председател и Зам. областен управител предостави думата на
членовете на комисията за други въпроси и коментари, свързани с безопасността на
движението по пътищата.
Г-н Мирослав Атанасов – гл. експерт РРТОСВ в дирекция АКРРДС в Областна
администрация – Търговище постави въпроса относно използването на паркинга намиращ
се зад сградата на Областна администрация, като добави че има постъпили оплаквания
към Областния управител от живущите в съседната жилищна сграда относно липсата на
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места за паркиране. Той се обърна към представителя на община Търговище да бъде
потърсено някакво решение за решаването на този проблем.
Инж. Иванка Димчева – директор дирекция АКРРДС в Областна администрация –
Търговище допълни, че безразборното спиране затруднява използването на гаражите,
които са собственост на Областна администрация, т.к. в много случаи има паркирали коли
пред тях. В заключение добави, че възможен вариант за решението на този проблем е
разглеждането му в изготвящия се Генерален план за организация на движението.
Г-н Станчо Стоянов – ст. експерт в дирекция ЗТТСД в община Търговище прие
въпросите и сподели, че действително този проблем съществува. Проблем се явяват
липсата на достатъчно на брой паркоместа на територията на град Търговище. Въпреки
това той се ангажира, че тези въпроси ще бъдат поставени пред общинската комисия по
транспорт и ще се търси някакво решение съвместно с органите на ОДМВР Търговище.
Поради изчерпване на дневния ред Г-н Недко Иванов – Председател и Зам.
областен управител закри заседанието на комисията в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/
Н. ИВАНОВ

ПРОТОКОЛИСТ:

/П/
М. АТАНАСОВ

Приложения:
1. Присъствен лист.
2. Анализ за дейността по безопасността на движението на територията на ОД на МВР –
Търговище за периода 01.01.2016-31.12.2016 г.
3. Годишен доклад за 2016 г. за изпълнението на Плана за действие за периода 20162017 г. към Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по
пътищата в област Търговище 2012-2020 г.
4. Актуализиран План за действие за периода 2016-2017 г. към Областната стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата в област Търговище 2012-2020 г.
5. Списък с подписи на членовете на ОблКБДП, получили заповед №76/06.03.2017 г. на
Областния управител, за сведение.
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