
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

     

ПРОТОКОЛ 

№13 от 10.01.2018 г. 

 
Днес, 10.01.2018 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. Митко Стайков – Областен управител на област Търговище 

Секретар:  

2. инж. Мирослав Атанасов – гл. експерт РРТОСВ в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация – Търговище 

и членове: 

3. Тодорка Танева – Главен секретар на Областна администрация – Търговище 

4. Зорница Милушева – директор дирекция АКРРДС в Областна администрация – 

Търговище 

5. Татяна Тодорова – гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – 

Търговище 

6. инж. Петко Борисов – началник отдел ИРД в ОПУ – Търговище 

7. инж. Исмаил Ибрямов – зам.-кмет в община Антоново 

8. Марияна Стефанова – ст. експерт по физическо възпитание и спорт в Регионално 

управление по образованието – Търговище 

9. Ваня Борисова – директор на Областен съвет на Български червен кръст гр. Търговище 

10. Герасим Гатев – началник група ОЦ в РДПБЗН – Търговище  

11. Антония Ефтимова – представител на БАЗК – Търговище 

Присъстваха и: 

12. Йордан Шиваров – началник на ОО АА – Търговище  

13. Михаил Михайлов – директор на ОП „СОД“ – Търговище  

14. Димитър Димитров – началник отдел ОП в ОДМВР – Търговище 

15. Стойчо Атанасов – началник сектор ППЗМУА-ОП-СОД 

16. Юнал Османов – зам.-кмет в община Омуртаг 

17. Елка Станчева – началник на РУО – Търговище 

18. Дончо Витанов – мл. експерт в дирекция ИР в община Търговище 
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Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител откри заседанието на 

комисията и представи дневния ред, изпратен с писмо-покана наш изх. №РД-29.2 от 

04.01.2018 г. като предложи той да бъде гласуван. 

Единодушно, с 11 гласа ЗА, дневният ред се прие и заседанието премина при 

следния 

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Обсъждане изпълнението на писмо изх. №06-00-407/29.12.2017г. на АПИ, 

включително състав на комисиите по общини и график за извършване на проверките. 

2. Разни. 

По т.1 от дневния ред  

Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител направи предложение да 

бъде уточнен начина, по който следва да бъдат изпълнени указанията в писмото на АПИ, 

в случая сформирането на комисии, които да извършат проверките на пешеходните 

пътеки, както и график за провеждането им. Той добави, че е нужно да бъде направен 

анализ по отношение на съществуващите към момента пешеходни пътеки и местата на 

които са обозначени. Също така предложи в съставя на комисиите да бъде включен и 

представител на РУО – Търговище. След това предостави думата на представителите на 

общините и ОПУ – Търговище  да представят по-детайлна информация за състоянието на 

пешеходните пътеки. 

Инж. Петко Борисов – началник отдел ИРД в ОПУ – Търговище представи 

информация за наскоро извършения превантивен ремонт на републикански път II-74 

Велики Преслав – Търговище – Дралфа, като поясни, че в проекта за пътя има специален 

проект за организация на движението, където е упоменато мястото и вида на 

пешеходните пътеки които ще бъдат маркирани и оформени при настъпване на 

благоприятни метеорологични условия. В заключение инж. Борисов добави, че по 

настояване на община Търговище по ремонтирания участък ще бъдат изградени и 

повдигнати пешеходни пътеки в съответствие с нормативната уредба. 

Думата взе Димитър Димитров – началник отдел ОП в ОДМВР – Търговище, който 

визира няколко основни проблема при полагането на маркировката на пешеходните 

пътеки, а именно: 

 Използване на некачествена боя за маркировка; 

 Съществуващите пешеходни пътеки в много от случаите не отговарят на 

нормативната уредба; 

 Местата на които са обозначени пешеходните пътеки не винаги са предварително 

обсъдени в общинските комисии по безопасност на движение; 

 Липсата на пешеходни пътеки на автобусните спирки, на разклоните за големите 

села, както и тяхната сигнализация; 
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Г-н Димитров добави, че в ОДМВР – Търговище също има постъпило писмо от 

Министерството на вътрешните работи за извършване на проверки по пешеходните 

пътеки. 

Инж. Исмаил Ибрямов – зам.-кмет в община Антоново определи като добро 

състоянието на пешеходните пътеки в община Антоново, които са оформени основно 

около училищата и детските градини. Той добави, че в общината има постъпило искане за 

изграждане на повдигната пешеходна пътека в с. Стеврек, поради преминаващите 

автомобили с висока скорост. 

Г-жа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище добави, че е необходимо да 

се обърне внимание на маркирането на пешеходни пътеки от временен характер около 

строежите, с цел подобряване на безопасността. 

В кратката дискусия членовете на комисията се обединиха около мнението, че 

трябва да бъдат създанени комисии по общини, които да извършат проверки за 

състоянието на пешеходните пътеки и съответно да предложат адекватни мерки за 

привеждането им съгласно нормативната уредба. Беше определен срок за изпълнение до 

20.02.2018 г. 

В заключение г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител добави, че 

са зачестили исканията от населението за обезопасяване на различни участъци от 

пътната мрежа, като последното такова искане е от жителите на с. Крепча за 

обезопасяване на ул. „Хан Асапарух“, която преминава през селото. Той отново наблегна, 

че въпросът с подобряване на безопасността на движението е сериозен и всички трябва 

да се отнесат към него с нужното внимание. 

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на повече въпроси г-н Митко 

Стайков – Председател и Областен управител закри заседанието на комисията в 11.00 

часа. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/ 

/М. СТАЙКОВ/ 

 

 

СЕКРЕТАР:  /п/ 

/ИНЖ. М. АТАНАСОВ/ 

 

 
 

 


