РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№14 от 05.06.2018 г.
Днес, 05.06.2018 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. Зорница Милушева – директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация –
Търговище
и членове:
3. Тодорка Танева – Главен секретар на Областна администрация – Търговище
4. Татяна Тодорова – гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС в Областна администрация –
Търговище
5. инж. Митко Панайотов – зам.-кмет на община Търговище
6. Красимир Дамянов – ръководител звено «Инфраструктура и благоустройство» в община
Попово
7. Фахри Салимов – мл. експерт «БД» в община Омуртаг
8. инж. Исмаил Ибрямов – зам.-кмет на община Антоново
9. Румен Русев . зам.-кмет на община Опака
10. инж. Петко Борисов – началник отдел ИРД в ОПУ – Търговище
11. Марияна Стефанова – ст. експерт по физическо възпитание и спорт в Регионално
управление по образованието – Търговище
12. Ваня Борисова – директор на Областен съвет на Български червен кръст гр.
Търговище
13. Герасим Гатев – началник група ОЦ в РДПБЗН – Търговище
14. Иван Иванов – инспектор в ОО „Автомобилна администрация“ – Търговище
Присъстваха още:
15. гл. инсп. Иван Стефанов – началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР Търговище
16. Иво Дочев – председател на СБА – клон Търговище
17. Тихомир Трифонов – директор „МР“ в община Попово

Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител откри заседанието на
комисията и представи дневния ред, изпратен с писмо-покана наш изх. №ОКД-09.1 от
30.05.2018 г. като предложи той да бъде гласуван.
Единодушно, с 14 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 01.01.2017 – 31.12.2017 г., в
съответствие с §1а, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по
пътищата.
Докладва: представител на
сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Търговище
2. Приемане на Годишен доклад за 2017 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 Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
Докладват: членовете на ОблКБДП,
отчели дейности и мерки в Годишния доклад за 2017 г.
3. Приемане на План за действие за периода 2018-2019 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 Митко Стайков – Председател и Областен управител предостави думата на гл.
инсп. Иван Стефанов – началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Търговище да
представи накратко Анализа за дейността на ОДМВР – Търговище за 2017г.
Гл. инсп. Иван Стефанов – началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР –
Търговище представи Анализа за дейността, като посочи, че през 2017г. в област
Търговище са регистрирани 44 тежки пътно-транспортни произшествия (ПТП) с 15 убити и
46 ранени граждани. В сравнение с 2016г. тежките ПТП са намалели с 26%, ранените с
44%, но за съжаление броят на убитите граждани се е увеличил с 36%. Пътнотранспортните произшествия с материални щети през 2017г. са 412 бр. Най-голям брой
тежки ПТП са настъпили извън населените места в рисковите часове между 19:00 и 21:00
часа. През 2017г. са съставени 5 500 акта и са наложени над 30 000 глоби по фиш.
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След кратка дискусия по изнесените данни, г-н Стайков предложи да бъде
гласуван следният 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 01.01.2017-31.12.2017 г.

С 14 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 01.01.2017-31.12.2017 г.

По т.2 от дневния ред
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител предостави думата
членовете на ОблКБДП, отчели дейности и мерки в Годишния доклад за 2017г.
Представителите на общините, сектор „Пътна полиция“, Областно пътно управление,
Регионалното управление по образованието и Български червен кръст представиха
извършеното през 2017г. от техните институции в областта на безопасността на
движението по пътищата.
Представителите на общините посочиха, че след извършването на ремонти по
пътищата скоростта се увеличава и започват да постъпват молби от граждани за
поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта. В някои общини тези
неравности са премахнати, защото не отговарят на изискванията и ще бъдат изградени
отново.
Г-н Тихомир Трифонов – директор „МР“ в община Попово постави въпроса за
неточно поставени пътни знаци и/или тяхното струпване и взаимоизключване, като това
води до объркване на водачите. Г-н Трифонов засегна въпроса и с увеличаване на
контрола върху автобусите, които превозват ученици.
В отговор на поставен въпрос за занижения контрол върху претоварените камиони,
които рушат пътната настилка, г-н Иван Иванов – инспектор в ОО „АА“ – Търговище
посочи, че отделът не разполага с кантар за проверка.
Относно изправността на автобусите, които превозват ученици, гл. инсп. Иван
Стефанов – началник сектор «Пътна полиция» посочи, че съществуват трудности за
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извършването на основен технически преглед на автобуса преди всяка екскурзия, тъй
като няма точно регламентирана процедура.
След направените изложения, г-н Стайков предложи да бъде гласуван следният
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 2017 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.

С 14 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 2017 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 Митко Стайков – Председател и Областен управител посочи, че Планът за
действие

за

периода

2018–2019

г.

е

изпратен

на

членовете

на

комисията

за

предварително запознаване по ел. поща. Мерки в плана са заложили общините, сектор
„Пътна

полиция“,

Областно

пътно

управление,

Регионалното

управление

по

поддръжката

на

образованието и Български червен кръст.
Г-н

Стайков

озеленяването

и

посочи,

че

премахването

в

най-кратък

на

срок

храстовидната

ще

започне

растителност

по

банкетите

на

републиканската пътна мрежа в областта.
Г-н Стайков предложи да бъде гласуван следният проект на решение:
В

изпълнение

на

Областната

стратегия

за

подобряване

безопасността

на

движението по пътищата в област Търговище 2012–2020г., Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата в област Търговище приема План за действие за
периода 2018-2019 г., като приложение към стратегията.
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С 14 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 План за действие за
периода 2018-2019 г., като приложение към стратегията.

По т.4 от дневния ред
Г-н Иво Дочев – председател на СБА – клон Търговище посочи, че използването на
новата мобилна камера в областта е постигнало голям успех. Г-н Дочев предложи да се
работи в посока увеличаване броя на мобилните камери.
Г-н Фахри Салимов – мл. експерт «БД» в община Омуртаг постави въпроса за
неправилното спиране на междуградските автобуси, което е предпоставка за ПТП. В
дискусията по тази тема членовете на комисията се обединиха около становището, че на
визираните участъци: т.нар. спирка «Самолета», с. Беломорци и с. Презвитер Козма не
трябва да се допуска спиране на автобуси на нерегламентирани места, което създава
опасност за пътниците.
Поради изчерпване на дневния ред и липсата на повече въпроси г-н Митко
Стайков – Председател и Областен управител закри заседанието на комисията в 11:30
часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/М. СТАЙКОВ/

СЕКРЕТАР:
/З. МИЛУШЕВА/
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