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Образец 5.0 
 

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

 
 
ДАБДП 
 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

 ПРОТОКОЛ № 25 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ТЪРГОВИЩЕ 
 
29 ЮЛИ 2021 Г. 
  

 
Днес, 29 юли 2021 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОКБДП в област 

Търговище.  
 
На заседанието присъстваха: 
1. Председател: Станимир Парашкевов – областен управител на област Търговище 
2. Секретар: Петя Анева – младши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – 

Търговище 
Членове: 
3. Тодорка Танева – главен секретар на Областна администрация – Търговище 
4. Георги Георгиев – директор дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище 
5. гл. инспектор Иван Стефанов – началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Търговище 
6. гл. инспектор Борислав Петров – началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ 

при РДПБЗН – Търговище 
7. инспектор Иван Димитров – инспектор в група ПГ и СД в РСПБЗН – Търговище при РДПБЗН 

– Търговище 

8. инж. Мустафа Хасанов – гл. инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – 
Търговище 

9. Марияна Стефанова – ст. експерт по ФВС в РУО – Търговище 
10. Мария Георгиева – гл. експерт в отдел ИРД в ОПУ – Търговище 
11. д-р Янка Иванова – директор на ЦСМП – Търговище 
12. Панайот Димитров – гл. инспектор в РЗИ – Търговище 

13. Димитър Иванов – представител на ОСБЧК – Търговище 
14. инж. Тодорка Николова – мл. експерт в Община Търговище 
15. Красимир Дамянов – директор дирекция МРЕТ в Община Попово 
16. Фахри Салимов – мл. експерт по ТБД в Община Омуртаг 
17. Хюсеин Ахмедов – гл. специалист в Община Антоново  
18. Румен Петков – заместник-кмет на община Опака 
 
Чрез видеоконферентна връзка участие в заседанието взе г-жа Мария Ангелова – 

представител на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. 
 
НАЧАЛО: 10:30 ч. 

 
Председателят на ОКБДП г-н Парашкевов обяви наличието на кворум, откри заседанието и 

представи дневния ред със следните точки: 
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1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред 
 

2/ Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете на ОКБДП 
 

3/ Преглед на изпълнението на решения от предходни заседания на ОКБДП 
 

4/ Текущи въпроси 
 

5/ Решения от заседанието на ОКБДП  
 

 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председателят на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация: 

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Правилата за състава, функциите, дейността и организацията на 
работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата заседанията на ОКБДП 
се провеждат не по-малко от четири пъти годишно на всяко тримесечие. Чл. 6, ал. 3 от Правилата 
изисква на редовните заседания членовете на ОКБДП да отчитат дейността на представляваната от 
тях организация/институция по предварително зададени образци. В тази връзка и с оглед на 
приетия График за провеждане на заседанията на ОКБДП в област Търговище за 2021 г., с писмо 

изх. № ОКД-09-1-291/07.07.2021 г. областният управител и председател на ОКБДП възложи на 
членовете на комисията в срок до 20 юли 2021 г. да предоставят информация относно извършените 
дейности по БДП за второто тримесечие (от 01 април до 30 юни) на 2021 г. съгласно Приложения 
образци № 4.2 – 4.9 към Правилата за състава, функциите, дейността и организацията на работа на 
областните комисии по безопасност на движението по пътищата. На база предоставените попълнени 
образци секретариатът на ОКБДП систематизира в обобщен документ (съгласно Приложение 
образец № 4.0) Текуща обобщена информация за дейността по БДП на ОКБДП през второто 

тримесечие на 2021 г., окомплектова материалите от дневния ред и ги изпрати с писмо изх. № ОКД-
09-1-323/23.07.2021 г. до членовете на ОКБДП и до ДАБДП. 
 
Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневния ред на заседанието – 18 гласа „ЗА“  

 

 

ПО ТОЧКА 2 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП 

Докладват: Членовете на ОКБДП 

Председателят на ОКБДП предостави думата на членовете на комисията да докладват 

систематизирано за извършените дейности по БДП съгласно План-програмата на област Търговище 

за 2021 г. с възможност за представяне и на допълнителна информация към предварително 

попълнените и внесени образци.   
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Докладващите представиха следната информация:  

Областна  
администрация 

Докладваната съгласно образец 4.1 информация се обобщава както следва:  
 

Мярка „Наблюдение и оценка на изпълнението на политиката по БДП“: 
1. В отговор на електронно писмо на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ (ДАБДП) относно преглед и съгласуване в оперативен 
порядък на Доклад за изпълнение на политиката по БДП за 2020 г. с 
приложения към него и актуализиран План за действие за 2021 г., с електронно 
писмо от 02.04.2021 г. Областна администрация – Търговище изразява 
положително становище относно обхвата, обективността и изчерпателността на 
документите. По отношение на актуализирания План за действие за 2021 г. са 
направени конкретни бележки и препоръки по част от заложените в него мерки. 
2. В отговор на писмо изх. № 01-227/26.04.2021 г. на ДАБДП, с писмо изх. № 
РД-29-45-1/29.04.2021 г. областният управител съгласува проект на Решение 
на Министерския съвет за приемане на Доклад за състоянието на безопасността 
на движението по пътищата и изпълнението на Националната стратегия за 
безопасност на движението по пътищата в Република България за 2020 г. с 

приложения към него. 
Мярка „Подготовка на обобщен годишен областен доклад по БДП на 
ОКБДП“: 
Във връзка с представен в ДАБДП ревизиран Годишен доклад за изпълнение на 
областната политика по БДП на област Търговище за 2020 г. (наш изх. № ОКД-
09-1-224/30.03.2021 г.) и постъпило становище от председателя на ДАБДП за 
приемане на Годишния доклад (изх. № 01-561-91/09.04.2021 г.), ревизираният 
документ е публикуван на интернет страницата на Областна администрация – 
Търговище. 
Мярка „Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП и 
изпълнение на взетите решения“: 
С оглед приетия График за провеждане заседанията на ОКБДП през 2021 г., с 
писмо изх. № ОКД-09-1-225/02.04.2021 г. областният управител и председател 
на ОКБДП изиска от членовете на комисията да докладват по образец относно 

извършените дейности по БДП за първото тримесечие (от 01 януари до 31 март) 
на 2021 г. На база получената отчетна информация докладът за първото 
тримесечие на 2021 г. е съставен в цялостен вид от секретариата на ОКБДП, 
след което е разгледан и приет, чрез писмена съгласувателна процедура, на 
неприсъствено заседание на комисията. Протоколът от проведеното заседание 
(Протокол № 24/28.04.2021 г.) е разпространен до всички членове на ОКБДП и 
до ДАБДП с писмо изх. № ОКД-09-1-259/29.04.2021 г. 
Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на тримесечна база на 
мин. 4 редовни заседания на ОКБДП“: 
За целите на заседанието на ОКБДП, проведено чрез писмена съгласувателна 
процедура в периода 20 – 28 април 2021 г., Областна администрация – 
Търговище докладва за мерките, които е изпълнила по План-програмата за БДП 
на област Търговище през първото тримесечие на 2021 г. 
Мярка „Наблюдение и оценка на изпълнението на политиката по БДП“: 

С писмо изх. № 09-1-255/27.04.2021 г., адресирано до общинските 
администрации и ОД на МВР, областният управител напомни относно 
ангажимента за създаване на подходяща организация за своевременно и 
регулярно изпълнение на мярка 4.17 от Годишната план-програма по БДП на 
област Търговище за 2021 г. –  „Извършване на огледи на състоянието на 
пътната инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния сезон, 
началото на учебната година, преди началото и след края на зимния сезон“. 
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Във връзка с това от Общините е изискано да представят доклади по образец 
относно състоянието на общинската и уличната пътна мрежа, изготвени след 
извършените обходи и огледи в края на зимен сезон 2020 – 2021 г. 
Докладваната от членовете на ОКБДП информация е обобщена от секретариата 

на комисията в доклад на областно ниво. 
Мярка „Изпълнение на методически указания на ДАБДП във връзка с 
политиката по БДП на общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и 
произтичащите от нея документи“: 
Във връзка с писмо изх. № 01-325/22.06.2021 г. на ДАБДП относно изпълнение 
на мерки от Годишните областни план-програми по БДП, с писмо изх. № ОКД-
09-3-1/23.06.2021 г. до членовете на ОКБДП са дадени указания за 
подобряване на процесите по планиране и управление на БДП, касаещи 
извършването на огледи и оценка на състоянието на пътно-транспортната 
инфраструктура, с документиране на резултатите от обследванията. Обърнато е 
внимание, че на предстоящото през м. юли т. г. заседание на ОКБДП 
отговорните институции – Общини, ОПУ и ОД на МВР, следва да докладват за 
извършените обходи и огледи на пътната мрежа преди настъпването на летния 
сезон, интегрирано с тримесечното докладване. Изисквано е членовете на 

комисията да се запознаят подробно с указанията и насоките, изложени в 
писмо с изх. № 01-325/22.06.2021 г. на ДАБДП, които да вземат предвид при 
оптимизиране на процесите по текущо поддържане и приоритизиране 
развитието на пътната инфраструктура. 
Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение 
по пътищата“: 
С писмо изх. № ОКД-09-1-267/11.06.2021 г. областният управител и 
председател на ОКБДП призова членовете на комисията да планират и 
реализират инициативи, включително партньорски, за отправяне на послания 
към широката общественост по повод 29 юни – денят на безопасността на 
движение по пътищата, с цел повишаване на обществената чувствителност, 
формиране на социално отговорно поведение и култура на безопасно движение 
по пътищата. След обобщаване на предоставената от членовете на ОКБДП 
информация, с писмо изх. № ОКД-09-1-288/28.06.2021 г. Областна 

администрация информира ДАБДП за планираните тематични прояви в област 
Търговище по повод Деня на безопасността на движението по пътищата. 
За отбелязването на Деня Областна администрация – Търговище изработи 
информационни материали – стикери и флаери, с послания за безопасно 
шофиране, с които се включи в партньорската инициатива на Център за 
подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Търговище. 
Мярка „Провеждане на единна и целенасочена комуникационна и 
медийна политика“: 
Във връзка с 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата, на 25 
юни 2021 г. Областна администрация – Търговище публикува на интернет 
страницата си и разпространи до медиите съобщение относно планираните 
инициативи за отбелязването на Деня. Допълнително, секретарят на ОКБДП 
изпрати до ДАБДП информационен материал, който да бъде публикуван в 
ежемесечния бюлетин на Агенцията.  

Всички материали по дейността на ОКБДП, изискуеми за публикуване съгласно 
Правилата за състава, функциите, дейността и организацията на работа на 
ОКБДП, са налични на интернет страницата на Областна администрация – 
Търговище. 
Мярка „Обезпечаване на ОКБДП с необходимия човешки и технически 
ресурс за координация на областната политика по БДП“: 
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Във връзка с настъпили кадрови промени в Областна администрация – 
Търговище, с писмо изх. № ОКД-09-1-266/11.06.2021 г. институциите и 
организациите в състава на ОКБДП бяха информирани относно възможността да 
излъчат свои актуални представители за членове на комисията. Въз основа на 

предоставената информация областният управител издаде заповед за 
актуализиране състава на ОКБДП (впоследствие актуализирана във връзка с 
утвърдените със Заповед № З-34/01.07.2021 г. на За председател на ДАБДП 
Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на 
областните комисии по безопасност на движението по пътищата). 

 
Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 

Община 
Търговище  

Докладваната съгласно образец 4.2 информация се обобщава както следва:  
 
При направени огледи на пътната мрежа е констатирано, че няма излишни знаци и 
табели. Опресняването на маркировката на пешеходните пътеки продължава 
поетапно. 
Ремонтирани са осем улици на територията на общината, както и междублоковото 
пространство зад бившата „Валентина“ в централната част на гр. Търговище. 

Извършва се рехабилитация на общинските пътища: TGV-1164 /1-4,  
Омуртаг – Търговище/– /Разбойна – Стража – Драгановец/ – /Търговище – 
Върбица/ и RAZ-1086 /Лозница – Макариополско/ – /Манастирци – граница общ. 
/Лозница – Търговище/ –  /Съединение – о.п. Търговище – кв. Бряг/. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Секретарят на комисията отбеляза, че текущото изпълнение на мярка 4.17 от Годишната 

областна план-програма по БДП е докладвано от Община Търговище чрез повторно предоставяне 

на информация с наименование „Доклад от оглед на общинската и уличната пътна мрежа след края 

на зимен сезон 2020 – 2021 г.“, която реално представя заложените за изпълнение и вече 

изпълнените мерки от капиталовата програма на Общината за 2021 г., без констатации от текущо 

извършени обходи и огледи на общинската и уличната пътна мрежа преди началото на летния сезон. 

Г-н Парашкевов повдигна въпроса относно проблеми с пътната инфраструктура във връзка с 

обилните валежи в края на отчетния период. Към момента на заседанието инж. Николова нямаше 

готовност да докладва по темата. 

Г-н Парашкевов изиска от секретаря на комисията да подготви писмо до Община Търговище 

с препоръки и указания относно тримесечното отчитане на дейностите по БДП, така че 

представената информация през следващия отчетен период да бъде по-конкретна и 

обстоятелствена. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение. Дава препоръки и указания относно 

тримесечното отчитане на дейностите по БДП, така че представяната информация да бъде по-

конкретна и обстоятелствена – 18 гласа „ЗА“ 



6 
 

Община 
Попово 

Докладваната съгласно образец 4.2 информация се обобщава както следва:  
 
При извършени обходи и огледи преди началото на летния сезон е установена 
необходимост от спешно почистване от храстовидна растителност на пътя Глогинка 

– Кошничари, отсечка от четвъртокласната пътна мрежа. Дейностите по 
почистването се извършват към момента. 
Въз основа на решение на Общинския съвет, в община Попово са поставени 10 
броя нови автоспирки, обслужващи градския транспорт. 
В изпълнение на решения от заседание на Общинската комисия по безопасност на 
движението по пътищата, проведено на 02.06.2021 г., са поставени и премахнати 
указателни знаци и табели по уличната пътна мрежа. 
Във връзка с постъпил сигнал, касаещ ремонтирания път III-2002 в посока гр. 
Попово – с. Зараево, Общинската комисия по безопасност на движението по 
пътищата е сигнализирала „Пътно управление“ за необходимостта от 
обезопасяване, поставяне на указателни знаци и ограничаване на скоростта на 
движение. 
Опреснени са всички пешеходни пътеки. По четвъртокласната пътна мрежа 90% от 
банкетите са окосени. 

По повод 29 юни – денят на безопасността на движението по пътищата, Община 
Попово, съвместно с РУ – Попово, организира кампания за раздаване на стикери 
на водачи на МПС с послание към тях „Мамо, татко, шофирайте внимателно, ние ви 
чакаме!”. Кампанията е заснета с видео, излъчена в сайтовете на Общината и 
отразена в местните медии. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-н Парашкевов отправи към представителя на Община Попово въпрос относно възникнали 

поражения по пътната мрежа във връзка с обилните дъждове в края на отчетния период. Г-н 

Дамянов уточни, че не е имало съществени поражения по пътната инфраструктура или затруднения 

в организацията на движението. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 

Община 
Омуртаг 

Докладваната съгласно образец 4.2 информация се обобщава както следва:  
 
При извършените обходи и огледи на пътната мрежа преди началото на летния 
сезон не са констатирани несъответствия между пътни знаци и маркировка. 

Окосени са крайпътни участъци. 
В гр. Омуртаг са маркирани пешеходните пътеки. 
Асфалтирани са десет улици в община Омуртаг: 

 Рехабилитация на ул. „Република“, с. Плъстина. 
 Реконструкция на ул. „Витоша“, с. Горно Козарево. 
 Текущ ремонт на ул. „Родопи“, с. Горно Козарево. 
 Текущ ремонт на ул. „Три кладенци“, гр. Омуртаг. 

 Текущ ремонт на ул. „Гео Милев“, с. Обител. 
 Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Змейно. 
 Текущ ремонт на ул. „Първи май“, с. Веренци. 
 Текущ ремонт на ул. „Могилец“, с. Могилец. 
 Текущ ремонт на ул. „Марица“, с. Станец. 
 Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Станец. 
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По повод 29 юни по радиовъзел Омуртаг е предадена информация с тема, 
насочена към децата като участници в движението по пътищата.  

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-н Парашкевов зададе въпрос относно проблеми с пътната инфраструктура, създадени от 

обилните валежи в края на отчетния период. Г-н Салимов информира за възникнал проблем в 

участък от републиканската пътна мрежа, за който, във връзка с извършените текущи обходи и 

огледи, е установено, че вече е решен. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 

Община 
Антоново 

Докладваната съгласно образец 4.2 информация се обобщава както следва: 
  
Със Заповед № 199/29.04.2021 г. на кмета на община Антоново е създадена 
комисия за извършване на обходи и огледи на общинската пътна и улични мрежи, 

съвместно с ОД на МВР. 
При извършените обходи и огледи в края на летния сезон е установено:  
Дължина на уличната и общинската пътна мрежа – общо 610,3 км, включително 
355 км улична мрежа и 255,3 км общинска мрежа. 
По уличната мрежа състоянието на настилките е както следва: 

 отлично – 38,8 км; 
 добро – 91 км; 

 задоволително – 103 км; 
 незадоволително – 57 км; 
 лошо – 65,2 км. 

По общинските пътища състоянието на настилките е както следва: 
 отлично – 11,5 км; 
 добро – 58,4 км; 
 задоволително – 117,3 км; 

 незадоволително – 30,3 км; 
 лошо – 38,8 км. 

Сигнализацията и маркировката по уличната мрежа е в общо незадоволително 
състояние. На много места липсват пътни знаци и маркировка. Процентен дял 
липсваща сигнализация и маркировка – 98%. 
Сигнализацията и маркировката по общинските пътища е в общо задоволително 
състояние. На места липсват маркировка, предупредителни и указателни знаци. 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка – 35%. 
Общ брой пътни знаци 131 бр. – по общинската пътна мрежа на пет места липсва 
знак № Т13, на четири места липсва знак № Б5; по общинската улична мрежа 
липсват 50 бр. знаци № Б6 и 34 бр. знаци № В26. 
По уличната мрежа общото състояние на банкетите е задоволително. На места не 
са чакълирани, липсват тротоари, канавки, отводнителни системи. 
По общинските пътища общото състояние на банкетите е задоволително. На места 

не са чакълирани, липсват канавки, отводнителни системи. Процентен дял 
липсващи банкети – 20%. 
По уличната мрежа общото състояние на ограничителните системи е 
незадоволително. Процентен дял липсващи ограничителни системи – 98%. 
По общинските пътища състоянието на ограничителните системи е задоволително. 
Процентен дял липсващи ограничителни системи – 55%. 



8 
 

На територията на община Антоново има общо 650 бр. кръстовища, 3 бр. 
маркирани пешеходни пътеки, 2 бр. спирки на градския транспорт, няма изградени 
подлези, надлези, велосипедни алеи и светофарни уредби. 
По отношение на прилежащата инфраструктура около учебните заведения – 

училища и детски градини: 
 има обособено място за пресичане – 1 бр. в гр. Антоново, обезпечено с 

легнал полицай;  
 изградена предпазна ограда – около 300 м; 
 ограничения на скоростта има на 3 места (около 3 училища); 
 липсват места за паркиране. 

Общественият транспорт покрива всички населени места в общината. Средната 
възраст на автобусите е от 11 до 15 години 
Автобусите, извършващи транспорт в системата на училищното и предучилищното 
образование, са 5 бр. на средна възраст от 6 до 10 години. Техническото им 
състояние е добро, като 2 пъти в годината преминават технически преглед. 
Опреснена е хоризонталната и вертикалната сигнализация по общинската и 
уличната пътна мрежа – 115 км.  
Поставени са два броя неравности (легнали полицаи) на общинската пътна мрежа 

в гр. Антоново.  
Направен е кърпеж на пътя между с. Халваджийско и с. Дъбравица – 6,7 км, и с. 
Мечово и с. Богомолско – 5 км. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

В отговор на въпрос на г-н Парашкевов, г-н Ахмедов отговори, че след обилните валежи в 

края на тримесечието към момента пътищата са почистени, на места все още се почистват водостоци, 

има и водостоци за ремонт. 

Относно притеснителните цифри за пътищата в незадоволително и лошо състояние на 

територията на общината, г-н Парашкевов сподели мнение, че пътят през с. Конак е в много лошо 

състояние, видимостта е ограничена, което създава предпоставки за ПТП. Същата ситуация се 

наблюдава и на общинските пътища към селата Стеврек и Стара речка, като е необходимо да се 

вземат мерки за тяхното почистване, тъй като на места видимостта е по-малка от 5 м. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема отчетената информация за сведение. Изисква от Община Антоново изпълнение на 

мерки и действия по пътната инфраструктура – 18 гласа „ЗА“ 

 

Община 
Опака 

Докладваната съгласно образец 4.2 информация се обобщава както следва:  
 
На заседание на Общинската комисия по безопасност на движението е взето 
решение да бъдат поставени изкуствени ограничители на скоростта в гр. Опака 
до Детската градина и в с. Крепча до детска площадка. Предстои монтиране на 
съоръженията. 
Започнато е изграждане на изкуствени неравности за ограничаване скоростта на 

движение под формата на повдигнати пешеходни пътеки на път III-202 /Попово – 
Русе/ – участък в регулацията на с. Крепча, а именно на ул. „Хан Аспарух“ – 
повдигната пешеходна пътека на км 48+417 до Детската градина.  
Извършено е почистване от храстовидна растителност на участък от общинската 
пътна мрежа TGV2101 Крепча – Голямо Градище – Цар Асен (общ. Попово). В 
момента се работи в участъка Гърчиново – Сваленик, Гърчиново – Люблен. 
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Извършен е преглед на вертикалната сигнализация на територията на общината, 
като е установено, че няма несъответствие между хоризонтална и вертикална 
сигнализация.  
Пешеходните пътеки в гр. Опака са освежени. Към момента се работи на 

територията на останалите населени места в общината. 
Извършена е проверка и ремонт на парапетите на мостовете на речното корито, 
което преминава през територията на гр. Опака. 
Почистени са пътните отсечки от паднали дървета и клони, резултат на 
природното бедствие в края на отчетния период.  
Към момента се запълват по-големи дупки по пътя с. Крепча – с. Гърчиново – с. 
Люблен с бетон като временно средство до извършването на по-качествен 
ремонт. 
Проведени са беседи в СУ „Васил Левски“ гр. Опака и детските градини на 
територията на общината, съвместно със служители на РУ „Полиция“ – Попово, на 
тема „Пътна безопасност през летния сезон“. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-н Парашкевов постави въпроса относно обслужването на транспортната схема на община 

Опака, доколкото това има отношение към безопасността на движението по пътищата. Стана ясно, 

че към момента част от автобусните линии не се изпълняват, като селата Люблен, Гърчиново и 

Голямо Градище са без връзка с градовете Попово и Търговище. Търсят се варианти за организиране 

транспорта на общината. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

7. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 

ОДМВР Докладваната съгласно образец 4.3 информация се обобщава както следва:  
 
Като цяло в страната се наблюдава тенденция, особено в малките населени места, 
за управление на МПС от неправоспособни водачи. В тази връзка е разпоредено 

на кварталните полицаи по места да упражняват стриктен контрол, включително 
да издават предупредителни протоколи на родители, които предоставят на 
непълнолетните си децата ППС, за управлението на които са неправоспособни. 
По отношение на пътния травматизъм в областта, в сравнение с миналата година 
се наблюдава подобрение по показателите брой убити и ранени, но 
произшествията са повече с 27.  
Средно за страната ОДМВР – Търговище показва добри резултати.  

 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-н Парашкевов постави въпроса доколко проблемът с ремонта на главния път се отразява 

върху безопасността на движението. Гл. инсп. Стефанов отговори, че засега в обслужвания район 

няма произшествия. Изтъкна се проблемът с контрола по БДП в малките населени места и 

необходимостта от ангажиране на полицейски инспектори по селата, особено през летните месеци. 

В тази връзка г-н Парашкевов апелира за по-стриктен контрол от органите на ОДМВР, включително 

чрез живо присъствие. Гл. инсп. Стефанов информира, че е изискано от младшите полицейски 

инспектори да съставят списъци по места на лица – неправоспособни водачи. Сподели, че проблеми 

към момента създават завръщащи се от чужбина граждани, които не се съобразяват с правилата за 

движение по пътищата.  
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Г-н Парашкевов отправи запитване относно събираемостта на глобите, във връзка с което гл. 

инсп. Стефанов уточни, че по отношение връчването на наказателни постановления и събираемост 

на глоби ОДМВР – Търговище се справя на относително добро равнище спрямо средното ниво за 

страната. Проблем е налице по отношение събирането на глобите от чужденци.  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

8. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 

ОПУ Докладваната съгласно образец 4.4 информация  се обобщава както следва:  
 

ОПУ – Търговище работи по 8 превантивни обекта: 
1. АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 от п.в. Буховци до п.в. 
Белокопитово. Работи се по цялото трасе с дължина 16,32 км. 
2. Превантивен ремонт на път І-4 „Коритна – Български извор – Микре – о.п. 
Севлиево – В. Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. 
Шумен)“ от км 197+746 до км 223+574 с дължина 25,828 км. 

3. Превантивен ремонт на  път І-4 „Коритна – Български извор – Микре – о.п. 
Севлиево – В. Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. 
Шумен)“ от км 243+000 до км 250+300 с дължина 7,300 км. 
4. Довършителни работи по превантивен ремонт на път II-74 о.п. Велики Преслав 
– Преслав – о.п. Търговище – Въбел – Здравец – Подгорица (Дралфа – Чудомир) 
от км 30+000 до км 40+720. 
5. Превантивен ремонт на път III-408 (В. Търново – о.п. Омуртаг) – Илийно – 
Стеврек – Глоговец – (Елена – Стара река) от км 0+000 до км 2+500. 
6. Превантивен ремонт на път III-408 (В. Търново – о.п. Омуртаг) – Илийно – 
Стеврек – Глоговец – (Елена – Стара река) от км 26+265 до км 29+728. 
7. Превантивен ремонт на път III-706 (о.п. Преслав – Върбица) Менгишево – 
Величка – Ябланово – Малко село – Филаретово – Тича (о.п. Омуртаг – Котел) от км 
0+000 до км 7+500. 
8. Превантивен ремонт на път III-4008 (о.п. Омуртаг – о.п. Търговище) Пролаз – 

Вардун – Долно Новково – о.п. Омуртаг от км 7+268 до км 13+176. 
9. Превантивен ремонт на път III-4802 (о.п. Омуртаг – Котел) – Илийно от км 0+000 
до км 10+400. В района е съоръжението, което три пъти е наводнявано по време на 
проливните дъждове. Проблемът е във връзка с това, че е необходимо почистване 
на коритото. Подаден е сигнал към АПИ за извършване реконструкция на 
съоръжението, но е необходимо Общината спешно да задейства почистването на 
коритото. Предвидено е да се осигури багер за разчистване на натрупаните наноси, 
за да се избегне следващо наводняване. 
Извършват се регулярни инспекции по пътна безопасност и участъци с 
концентрация на ПТП по РПМ, съвместно с Полицията, за които са изготвени 
доклади и са предоставени в Дирекция „Пътна безопасност и планиране на 
дейностите по РПМ“.  
След направените констатации от регулярните инспекции по РПМ са изготвени 
месечни задания за отстраняване на констатираните дефекти с цел подобряване 

на транспортно-експлоатационното състояние  на пътната мрежа, изпращани до 
АПИ. 
През последното тримесечие е извършвано: 

 Ландшафтно оформяне; 
 Машинно полагане на асфалтова смес; 

 Ръчно изкърпване на третокласна пътна мрежа; 
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 Освежена е пътната маркировка на път I-4 „Антоново – Омуртаг“ от км 

172+900 до км 197+746; 

 Подравняване на банкети; 

 Почистване на облицовани окопи; 

Този и следващия месец предстои почистване на окопи и водостоци, кастрене, 

косене и подравняване на банкети по РПМ.  

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

Г-н Парашкевов постави въпроса на какво ниво е взаимодействието между ОПУ и Общините. 

Г-жа Георгиева отговори, че институциите си взаимодействат добре.  

По отношение на път III-409, за който бе изложен проблем с ограничената видимост, г-жа 

Георгиева уточни, че е изпратено задание за одобрение към АПИ, като през този и следващия месец 

предстои кастрене и косене на излишната растителност. 

Г-н Парашкевов изиска ОПУ да отправи препоръка към пътноподдържащите фирми, 

извършващи текущи ремонти, да обърнат внимание и да сигнализират т.нар. „ръбове“ на пътното 

платно, които са предпоставка за ПТП. 

Председателят на комисията се обърна към представителите на „Пътна полиция“ и Общините 

с въпрос относно координацията при поставянето на пътни знаци в населените места и по главните 

пътища, по-точно какво е участието на „Пътна полиция“ в общинските комисии, които вземат 

съответните решения. Г-н Петков – зам.-кмет на община Опака, уточни, че представител на 

Полицията има активно участието в общинската комисия по БДП. Обърна внимание на 

представителя на ОПУ относно съществуващ проблем в с. Крепча на главния път, където се 

наводнява участък без естествено отводняване. В резултат на подавани множество жалби и сигнали, 

от ОПУ е била свикана комисия с участието на Общината, но към монета не е взето решение и не са 

предприети действия за отстраняването на проблема. 

Г-н Парашкевов възложи на г-жа Георгиева да запознае ръководството на ОПУ с изложения 

проблем с цел извършване на проверка и набелязване на конкретни мерки за неговото решаване. 

След като се вземат нужните мерки, Областна администрация да бъде уведомена. 

Г-н Ахмедов – представител на Община Антоново, информира, че на главния път преди с. 

Ястребино има високо, сухо дърво, което представлява опасност и може да доведе до инцидент. 

Председателят на комисията изиска от г-жа Георгиева да запознае ръководството на ОПУ и с този 

проблем. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

9. Приема отчетената информация за сведение. Поставя за решаване конкретни проблеми от 

компетентността на ОПУ. За предприетите действия по решаване на проблемите ОПУ да докладва 

в писмен вид – 18 гласа „ЗА“ 

 РУО Докладваната съгласно образец 4.5 информация се обобщава както следва:  

 
Обучението и възпитанието по БДП се осъществяват съгласно утвърдени учебни 
програми, като се спазват задължителните минимални изисквания за броя на 
часовете по БДП. 
Обучението придобива все по-голяма практическа насоченост, като в 4 училища са 
изградени и оборудвани вътрешни и външни площадки за обучение по БДП по НП 
„Съвременна образователна среда“. 
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За 2021 г. по НП „Съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за 
обучение по БДП“ са подадени проектни предложения от 9 училища, като  
финансиране ще получат 4 от тях. 
Всички детски градини, училища и центрове поддържат активна медийна 

политика, като на официалните им страници в интернет са публикувани 
актуализирани план-програми по БДП. Всички проведени мероприятия се 
отразяват със съответен материал.  
В проведено Национално състезание по БДП отборът на ПГСС „Никола Пушкаров“ 
гр. Попово е класиран на второ място. 
Във връзка с 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата, в 
детските градини и училищата на територията на областта са проведени 
множество тематични прояви. 

 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

Няма  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

10. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 

ЦСМП Докладваната съгласно образец 4.6 информация се обобщава както следва:  
 
На територията на област Търговище през второто тримесечие на 2021 г. са 
регистрирани и изпълнени в РКЦ Търговище 18 броя повиквания, касаещи 
пътнотранспортни произшествия (ПТП). Броят на участниците при ПТП възлиза на 

26 души, от които 21 възрастни и 5 деца. 
Според вида на настъпилите увреди те се разпределят както следва: 

 леки травми – 11 лица; 
 средно тежки наранявания – 7 лица;  
 тежки увреди – 7 лица; 
 без данни за травматични увреди – 1 лице; 

 починали няма. 
Екипите на ЦСМП са оказали своевременна, квалифицирана и адекватна спешна 
медицинска помощ на пострадалите при ПТП. Всяко едно от състоянията е било 
определено като животозастрашаващо и е реагирано в необходимите срокове. При 
два от случаите е изпратена повече от 1 линейка.  
Средното време за реакция на спешните мобилни екипи при ПТП е било 10 
минути: 

 процент на изпълнените повиквания при ПТП с време, равно на средното 
време за реакция – 32%; 

 процент на изпълнените повиквания при ПТП с време, по-малко от средното 
време за реакция – 58%; 

 процент на изпълнените повиквания при ПТП с време, по-дълго от средното 
време за реакция – 10%. 

През целия ден на 29 юни ЦСМП е осигурил дежурен екип на критичен пътен 

участък. На всички ленейки са били окачени миниплакати, а при домашните 
посещения са раздавани листовки с послания за спазване на правилата за БДП. 

 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

Г-н Парашкевов постави въпроса относно координацията със системата 112 при получаване 

на сигнал за ПТП. Д-р Иванова уточни, че координацията е на добро ниво, като единствено по 

отношение на локацията във времето са възниквали известни проблеми. 
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КОМИСИЯТА РЕШИ: 

11. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 

РЗИ Докладваната съгласно образец 4.7 информация се обобщава както следва:  
 
За отчетния период са проведени 2 обучения, в 1а и в 1б клас на I СУ „Св. 
Седмочисленици“, гр. Търговище на тема „Какво трябва да знае пешеходецът?“. По 
време на обученията децата са се запознали със светлините на светофара и коя 
светлина осигурява предимство пред другите участници в движението. 
По повод  29 юни – денят за безопасност на движение по пътищата, са проведени 

различни мероприятия с деца, съвместно с членове на ОКБДП. 
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

12. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 

БЧК Докладваната съгласно образец 4.8 информация се обобщава както следва:  
 
Проведени обучения на групи от населението по първа долекарска помощ: 
кандидат-водачи на МПС – 381. Всички курсисти са получили Евросертификат – 
удостоверение, след успешно полагане на тест и решаване на практически казус 

по оказване на първа долекарска помощ на пострадали.  
В сравнение със същото тримесечие на миналата година този резултат е двукратно 
завишен, което се дължи на действалите тогава ограничения за групови обучения, 
предвид епидемичната обстановка. 
По подов 29 юни доброволци на БЧК са участвали в демонстрации по оказване на 
ПДП в централната част на града, заедно с партньорски организации. 

 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

13. Приема отчетената информация за сведение – 18 гласа „ЗА“ 

 
 

ООАА Докладваната съгласно образец 4.9 информация се обобщава както следва:  
 

Извършените пътни контролни проверки за периода са: 

 автобуси – 137 бр.; 

 товарни автомобили: 1 693 бр.; 

 таксиметрови автомобили: 812 бр.; 

 леки автомобили, извършващи нерегламентирани превози, съвместно 

с МВР: 23 бр.; 

 общ брой проверени работни дни: 53 409 бр. 

Брой извършени проверки на фирми, извършващи обществен превоз за пътници, 

товари и таксиметров превоз: 90 бр.  
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Брой извършени проверки на фирми, извършващи обучение на кандидати за 

придобиване на правоспособност за управление на МПС: 60 бр. 

Брой извършени проверки на фирми, извършващи периодичен преглед за 

техническа изправност на ППС: 26 бр. 

Изпитани кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС: 

теория: 831 кандидати, практика: 874 кандидати, успеваемост 73,5%. 

Изпитани кандидати за придобиване на свидетелство за превоз на опасни товари: 

622 бр., успеваемост 85,75%. 

Изпитани кандидати за придобиване на удостоверение за „Водач на лек 

таксиметров автомобил“: 37 бр., успеваемост 51%. 

Приети заявления за издаване на лиценз или продължаване на срока на лиценз за 

обществен превоз на пътници и товари: 

 за международен превоз – 19 бр.; 

 за вътрешен превоз – 3 бр. 

Приети заявления за издаване на: 

 карта за квалификация на водач: 600 бр.; 

 карта за дигитален тахограф: 469 бр.; 

 свидетелство за превоз на опасни товари: 35 бр. 

Съставени АУАН – 955 бр., от които: 

 на водачи на ППС: 789 бр.; 

 при проверка на фирми, извършващи обществен превоз на пътници и 

товари: 144 бр.; 

 на водачи, извършващи „нерегламентиран превоз“: 18 бр. 

Брой издадени наказателни постановления: 966 бр. 

Сума на наложените глоби и/или имуществени санкции: 678 830 лв. 

Брой приложени Принудителни административни мерки: 400 бр. 

Относно чуждестранните водачи събираемостта на глобите е 100% – когато се 

установи нарушение от чуждестранен водач/превозвач се съставя акт, на деня се 

издава наказателно постановление и се прилага принудителна мярка до 

заплащане на глобата, като се сваля предният регистрационен номер и се отнема 

свидетелството за регистрация на автомобила. 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Секретарят на комисията зададе въпрос дали представената информация касае територията 

на област Търговище или се отнася за цялата обслужвана територия на РДАА – Русе. Инж. Хасанов 

уточни, че данните са за извършените дейности на територията на цялата Регионална дирекция. 

Г-н Парашкевов възложи на инж. Хасанов да провери възможността от РДАА – Русе да 

предоставят отделно информация за извършените дейности по БДП за територията на област 

Търговище, за да бъдат данните по-обективни. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

14. Приема отчетената информация за сведение. ООАА да изисква от РДАА – Русе отчетни данни, 

касаещи конкретно територията на областта  – 18 гласа „ЗА“ 

На следващо място г-н Парашкевов предостави думата на представителите на РДПБЗН да 

докладват за извършените дейности по БДП през второто тримесечие на 2021 г. Въпреки че за 
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Регионалните дирекции ДАБДП не предвижда докладване на тримесечна база за целите на 

редовните заседания (липсва конкретен образец за докладване), отчетената информация ще 

бъде приобщена към обобщения доклад на областно ниво, който ще се приложи към протокола 

от заседанието. 

РДПБЗН Докладваната информация се обобщава както следва:  
 
През второто тримесечие на 2021 г. служителите от РДПБЗН – Търговище са взели 
участие при ликвидирането на последиците от 2 броя пътнотранспортни 
произшествия. По Районни служби към РДПБЗН –Търговище произшествията са 
разпределени, както следва: РСПБЗН – Попово – 1 бр. и РСПБЗН – Омуртаг – 1 бр. 

За същия период на 2020 г. служителите от РДПБЗН – Търговище са взели участие 
при ликвидирането на последиците от 3 броя пътнотранспортни произшествия 
(РСПБЗН – Търговище – 2 бр. и РСПБЗН – Попово – 1 бр.). 
Предислоцирана е аварийно-спасителна техника към Омуртаг за обхващане на 
главния път. 
По повод 29 юни е извършена демонстрация на аварийно-спасителна техника. 

 

В коментар по изнесените отчети, г-н Парашкевов изрази становище, че в голямата си част 

представената информацията от членовете на ОКБДП е прекалено обща, като в бъдеще е 

необходимо да бъдат спазвани стриктно изискванията на определените образци.  

Предостави думата на г-жа Мария Ангелова – представител на ДАБДП, да направи 

коментар и да даде указания по така представената информация. Г-жа Ангелова отправи 

препоръка в Приложения 4.1 – 4.9 членовете на комисията да предоставят максимално пълна, 

обхватна и обективна тримесечна информация. В противен случай ДАБДП няма основания за 

целево насочване на средства по БДП, ако има възможност за това. 

Допълнително, г-жа Ангелова направи бележки относно предоставената непълна 

информация за резултатите от извършените обходи и огледи преди летния сезон, както и във 

връзка с информацията за обособяването и обезопасяването на автоспирки. 

Отбеляза необходимостта от по-голяма конкретика, например по отношение 

информацията, предоставена от Община Антоново, че е опреснена хоризонталната и 

вертикалната сигнализация по цялата улична и общинска пътна мрежа. В тази ситуация няма 

основание за отпускане на средства по това направление. 

По отношение обученията по БДП, дейности са докладвани само от Община Опака и РУО. 

Що се касае до анализа на ПТП, подходящо би било да се предоставя информация за 

видовете произшествия и вероятните причини за тяхното настъпване, тъй като това дава 

основание за провежданите СПО. Уточни, че липсва яснота дали провежданите СПО са общи за 

цялата страна или са специфични за областта. Изрази мнение, че въз основа на проучена 

информация за настъпилите ПТП и видовете нарушения в област Търговище, има основания за 

по-сериозен контрол в кръстовищата, тъй като отнемането на предимство на ППС в кръстовище 

и неправилното завиване на ляво се очертават като едни от основните фактори за възникване на 

ПТП с ранени. Следва актуалната информация да се използва като основа за действие съобразно 

реалната обстановка на територията на областта. 

Г-н Парашкевов подчерта необходимостта да бъдат взети под внимание отправените 

препоръки с цел преодоляване на съществуващите недостатъци. 
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ПО ТОЧКА 3 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Докладва: Председателят на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

В докладваната информация по образци 4.1 – 4.9 към Правилата за състава, функциите, 
дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по 
пътищата членовете на ОКБДП не отчитат изпълнение на мерки по решения от предходни заседания 
на комисията. Това е поради обстоятелството, че предходните заседания имат отчетен характер и 

не са приемани решения, които да изискват конкретно изпълнение. 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

 

ПО ТОЧКА 4 

ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ 

Докладва: Вносителят на темата 

Председателят на ОКБДП уточни, че съгласно Правилата за състава, функциите, дейността и 

организацията на работа на ОКБДП членовете на комисията имат възможност в срок до пет работни 
дни преди определената дата на заседанието, заедно с отчетната информация за дейностите по 
БДП, да поставят допълнителни теми, които да бъдат разгледани на заседанието. За текущото 
заседание членовете на ОКБДП не са поставили допълнителни теми и въпроси за разглеждане и 
обсъждане. 

Във връзка с предстоящото областно учение на съставните части на Единната спасителна 
система за реакция при ПТП, г-н Парашкевов отбеляза, че съгласно прието решение на заседание 
на работната група със задача да разработи план-сценарий за провеждане на областното учение, 
на днешното заседание членовете на работната група следва да внесат предложения относно 
участието си в планираната симулация. Напомни относно ангажимента на всяка от отговорните 
институции да внесе в писмена форма предложение, което да послужи за целите на разработване 
на проектен план-сценарий.   

  
Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма  

 

ПО ТОЧКА 5 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

Решение  За сведение/за 
изпълнение 

Отговорник Срок 

1. ОКБДП приема дневния ред на 
заседанието. 

За изпълнение  Членовете на 
ОКБДП 

Текущото 
заседание 

2. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от Областна 

За сведение   - - 
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администрация – Търговище през второто 
тримесечие на 2021 г.    

3. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от Община 
Търговище през второто тримесечие на 
2021 г. Дава препоръки и указания 
относно тримесечното отчитане на 
дейностите по БДП, така че представяната 
информация да бъде по-конкретна и 
обстоятелствена. 

За сведение  и 
изпълнение  

Община 
Търговище  

Следващото 
заседание на 
ОКБДП 

4. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от Община 
Попово през второто тримесечие на 2021 г. 

За сведение   - - 

5. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от Община 
Омуртаг през второто тримесечие на 2021 
г. 

За сведение   - - 

6. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от Община 
Антоново през второто тримесечие на 2021 
г. Изисква от Община Антоново 
изпълнение на мерки и действия по 
пътната инфраструктура. 

За сведение и 
изпълнение  

Община 
Антоново 

Следващото 
заседание на 
ОКБДП 

7. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от Община 
Опака през второто тримесечие на 2021 г. 

За сведение   - - 

8. ОКБДП приема отчетената информация 
за пътнотранспортния травматизъм и 
изпълнените мерки по БДП от ОДМВР през 
второто тримесечие на 2021 г. ДАБДП дава 

препоръки и указания относно 
тримесечното отчитане на дейностите по 
БДП, така че представяната информация 
да бъде по-конкретна и обстоятелствена. 

За сведение и 
изпълнение  

ОДМВР Следващото 
заседание на 
ОКБДП 

9. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от ОПУ през 
второто тримесечие на 2021 г. Поставя за 

решаване конкретни проблеми от 
компетентността на ОПУ. За предприетите 
действия по решаване на проблемите ОПУ 
да докладва в писмен вид. 

За сведение  и 
изпълнение  

ОПУ Следващото 
заседание на 
ОКБДП 

10. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от РУО през 
второто тримесечие на 2021 г. 

За сведение   - - 

11. ОКБДП приема отчетената информация 
за пътнотранспортния травматизъм и 
изпълнените мерки по БДП от ЦСМП през 
второто тримесечие на 2021 г. 

За сведение   - - 
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12. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от РЗИ през 
второто тримесечие на 2021 г. 

За сведение   - - 

13. ОКБДП приема отчетената информация 

за изпълнени мерки по БДП от БЧК през 
второто тримесечие на 2021 г. 

За сведение   - - 

14. ОКБДП приема отчетената информация 
за изпълнени мерки по БДП от ООАА през 
второто тримесечие на 2021 г. ООАА да 
изисква от РДАА – Русе отчетни данни, 

касаещи конкретно територията на 
областта.  

За сведение и 
изпълнение  

ООАА Следващото 
заседание на 
ОКБДП 

 
 

В заключение г-н Парашкевов благодари на членовете на комисията за сътрудничеството, 

като ги призовава към отговорно изпълнение на областната политика по БДП, както и за обективно 

докладване на изпълнението ѝ в пълнота, без формализъм. За целта е подходящо членовете на 

ОКБДП да се позовават на Годишната областната план-програма по БДП, като по всяка от 

заложените в нея мерки отчитат конкретното изпълнение, ако има такова.  

 

КРАЙ: 12:00 ч.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящия протокол: 

Текуща обобщена информация за дейността по БДП на ОКБДП през второто тримесечие на 

2021 г. 

 

 

 

 

 

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ   /П/                                     

Областен управител на област Търговище и 
председател на ОКБДП 

 

                      ПЕТЯ АНЕВА  /П/ 

                     Секретар на ОКБДП               

 

  
 


