
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

     

ПРОТОКОЛ 

№16 от 18.09.2019 г. 

 

Днес, 18.09.2019 г. от 10:30 часа в Пресцентъра на Областна администрация 

– Търговище се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата (ОКБДП) в област Търговище.  

В заседанието участваха: 

Председател на заседанието: 

1. Панайот Димитров – Заместник 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. Йордан Костов – представител на ОДМВР – Търговище 

6. Иван Стефанов – началник сектор «Пътна полиция» при ОДМВР Търговище 

7. ст. инсп. Герасим Гатев – началник група «Оперативен център» при 

РДПБЗН – Търговище 

8. Иван Иванов – инспектор в ОО „Автомобилна администрация“ – Търговище 

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

Регионално управление по образованието – Търговище 

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

11. д-р Янка Андреева – директор на ЦСМП – Търговище 

12. Олга Тодорова – ст. експерт в отдел «ДЗК» при РЗИ – Търговище 

13. Ваня Борисова – директор на Областен съвет на Български червен кръст                  

гр. Търговище 

14. Драгомир Сяров – представител на Окръжна прокуратура – Търговище 

15. инж. Митко Панайотов – Зам.-кмет на община Търговище 

16. Красимир Дамянов – ръководител звено ИБ в община Попово 

17. Фахри Салимов – мл. експерт «БД» в община Омуртаг 

18. инж. Исмаил Ибрямов - Зам.-кмет на община Антоново 

19. Румен Русев - Зам.-кмет на община Опака 

20. Иво Дочев – управител на СУАБ СБА ЕООД клон Търговище 

 

Присъстваха още: 

  1. Д-р Милен Марков – държавен експерт в ДА «Безопасност на движението 

по пътищата» 

2. д-р Ангел Ангелов – представител на ДА «Безопасност на движението по 

пътищата» 

3. Ивелина Атанасова – директор на ЦДГ «Осми март» Търговище 

 

Г-н Панайот Димитров – Председател и Заместик Областен управител откри 

заседанието на комисията и представи дневния ред, изпратен с писмо-покана наш 

изх. №ОКД-09-2 от 05.09.2019 г. като предложи той да бъде гласуван. 

Единодушно, с 20 гласа ЗА, дневният ред се прие и заседанието премина при 

следния 
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ДНЕВЕН РЕД 

1. Обсъждане и приемане на Устройствен правилник за организацията и 

дейността на ОКБДП в област Търговище. 

Докладва: Областен управител 

 

2. Представяне на информация, относно извършените дейности по 

Приложение 1, към Проекта на Устройствения правилник. 

Докладват: Членове на ОКБДП 

 

3. Разни. 

 

 

По т.1 от дневния ред  

 

Г-н Панайот Димитров – представи накратко Проекта на Устройствен 

Правилник за организацията и дейността на областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата към Областния управител на област Търговище, който  

урежда структурата, организацията и дейността на Комисията, функциите на 

Председателя и членовете, задълженията към всеки един от членовете. С 

Приложение №1 към Правилника е регламентиран обхвата, обема и съдържанието 

на информацията, която следва да докладват членовете на Комисията на всяко 

тримесечие. Подчерта, че в Правилника е посочено, че следва на всяко тримесечие в 

годината да заседава Комисията. 

Допълни, че със Заповед №345/29.08.2019 г. на Областния управител е 

актуализиран състава на Комисията.  

Г-н Панайот Димитров - предостави думата на членовете на Комисията за 

въпроси, допълнения и коментари по представения проект на Устройствен 

правилник.  

Прокурор Драгомир Сяров – взе думата и изказа мнение по Приложение 

№1 към Правилника, относно изискуемата информация от Окръжна прокуратура. 

Уточни, че исканата от прокуратурата информация е в компетенциите на сектор 

„Пътна полиция“ при ОДМВР. Допълни, че Окръжна прокуратура може да предостави 

информация за брой водени досъдебни производства за настъпили ПТП, брой 

осъдени и приключени производства за шестмесечие, както и да се направи анализ 

на тези данни спрямо същия период на предходната година. 

По направеното предложение на прокурор Сяров, Г-н Панайот Димитров -  

предложи да бъде гласувано следното изменение в Приложение №1 към проекта на 

Устройствен Правилник за организацията и дейността на областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата към Областния управител на област 

Търговище: 

  В колона «Докладвана информация», в частта за Окръжна прокуратура, 

текстът да се чете: 

Брой водени досъдебни производства за настъпили ПТП, брой осъдени и 

приключени производства за шестмесечие. 

Анализ на динамиката на данните спрямо същия период на предходната 

година и спрямо предходното шестмесечие.  

С 20 гласа ЗА (единодушно) членовете на ОКБДП приеха следното 

Решение №1 

В колона «Докладвана информация», в частта за Окръжна прокуратура, 

текстът да се чете: 

Брой водени досъдебни производства за настъпили ПТП, брой осъдени и 

приключени производства за шестмесечие. 



 3 

Анализ на динамиката на данните спрямо същия период на предходната 

година и спрямо предходното шестмесечие.  

 

След кратка дискусия по т. 1 от Дневния ред, г-н Димитров предложи да 

бъде гласуван следният проект на решение: 

На основание §1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по 

пътищата се приема Устройствен Правилник за организацията и дейността на 

областната комисия по безопасност на движението по пътищата към Областния 

управител на област Търговище. 

С 20 гласа ЗА (единодушно) членовете на ОКБДП приеха следното 

Решение №2 

На основание §1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по 

пътищата се приема Устройствен Правилник за организацията и дейността на 

областната комисия по безопасност на движението по пътищата към Областния 

управител на област Търговище. 

 

 

По т.2 от дневния ред  

Г-н Панайот Димитров – Председател и Заместник Областен управител 

предостави думата на всички членове на ОКБДП да представят накратко 

информация за извършените дейности по Приложение 1, към Проекта на 

Устройствения правилник. 

ст. инсп. Герасим Гатев – началник група «Оперативен център» при 

РДПБЗН запозна присъстващите с извършените дейности от РДПБЗН от началото на 

2019 г. до настоящия момент. Служителите са участвали в ликвидирането на 13 ПТП, 

в повечето случаи изразяващи се в измиване на пътни участъци след ПТП, 

извършили са и две изтегляния на МПС, възпрепятстващи движението на ППС по 

пътното платно. РДПБЗН – Търговище в тематичните планови обучения са включили 

теми по БДП. 

Г-н Иван Стефанов – началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – 

Търговище докладва, че през месеците юни, юли и август 2019 г. са регистрирани 

142   ПТП, от които 12 тежки ПТП, с 4 убити и  13 ранени граждани. В сравнение със 

същия период на 2018 г. се  наблюдава намаляване броя  на тежките ПТП с – 7,  

увеличение на убитите граждани с +2 и намаление броя на ранените с - 9. За 

периода са регистрирани и 94 ПТП с материални щети , коeто е с 22 по малко от 

2018 г.  

Г-н Иван Иванов – инспектор в ОО «Автомобилна администрация» отчете, 

че органите на ОО „Автомобилна администрация“ са съставили 167 броя АУАН за 

периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. При пътен контрол са извършили проверки 

на 43 бр. автобуси, 155 бр. товарни автомобили, 96 бр. таксиметрови автомобили,   

7 бр. учебни автомобили, леки автомобили за извършване на нерегламентиран 

превоз – 64 бр., извършени проверки на фирми – 10 бр. 

Г-жа Марияна Стефанова – представител на РУО Търговище информира 

членовете на Комисията, че поддържат учебно-материалната база по БДП, 

продължават повишаване квалификацията на учителите по БДП, организират 

участие на деца в съвместни дейности с контролни органи, провеждат конкурси и 

викторини по БДП, организират състезания по майсторско управление на велосипед. 

Инж. Петко Борисов - началник отдел ИРД в ОПУ – Търговище докладва, че 

на територията на областта са установени два участъка с концентрация на ПТП на 

прохода Боаза. На тези участъци е направено допълнително сигнализиране и 

обезопасяване- положена е напречна шумна пътна маркировка и са поставени пътни 

знаци на жълтозелен флуоресцентен фон „С7“. Добави, че в дългосрочен план 
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предстои подмяна на асфалтовата настилка с по-грапава за по-голямо сцепление на 

гумите на МПС.  

д-р Янка Андреева – директор на ЦСМП – Търговище отчете, че от началото 

на 2019 г. до момента на територията на област Търговище са регистрирани и 

изпълнени 86 бр. повиквания, касаещи ПТП. Мобилните екипи са оказали СМП на 98 

души пострадали, от които 86 възрастни и 12 деца. Настъпили са 5 тежки ПТП за 

деветмесечието, с общ брой пострадали 11. 

Според вида на настъпилите увреди и наранявания се разпределят на: 

- леки травми – 64 души; 

- средно тежки наранявания  - 24 души; 

 - тежки увреди – 7 души 

- починали при ПТП – 3 души. 

Средно време за реакция на мобилните екипи на ЦСМП при ПТП е било 10 

минути. 

Г-жа Олга Тодорова – ст. експерт в отдел «ДЗК» при РЗИ – Търговище 

предостави следната информация: 

Провели са обучения на деца от детските градини и на ученици от училищата 

в област Търговище по различни теми, свързани с безопасността на движение по 

пътищата, от които 4 проведени обучения на 93 деца от ЦДГ, 5 обучения на 107 

ученика. 

Г-жа Ваня Борисова – директор на ОС на БЧК докладва, че са обучили 495 

кандидат-водачи на МПС, 55 служители на фирми, 12 доброволци, 63 възрастни 

хора, 162 ученика. 

инж. Митко Панайотов – Зам.-кмет на община Търговище  отчете, че 

община Търговище изпълнява предприетите мерки, предвидени в общинската 

стратегия за БДП за периода 2019-2020 г., а именно рехабилитация и изграждане на 

улично осветление, ремонт на улици и тротоарни площи в град Търговище и в 

населените места, рехабилитация на общински пътища, изградена светофарна 

светодиодна уредба с таймер за обратно броене в град Търговище, освежаване на 

хоризонтална маркировка, поддържане и актуализиране на вертикална 

сигнализация, поддръжка на светофарни уредби, премахване на растителност, 

затрудняваща видимостта по улични банкети и междуселищни пътища и др. 

г-н Красимир Дамянов – ръководител звено ИБ в община Попово, докладва 

че изпълняват предвидените мерки в План-програмата за БДП за 2019-2020 г., 

изразяващи се в премахване на растителност от пътни банкети, абонаментна 

поддръжка на светофарни уредби, излъчване и публикуване по медиите на 

информация по проблеми на БДП, обезопасяване на районите около училищата, 

опресняване на хоризонтална маркировка и поддържане на вертикална 

сигнализация. 

Г-н Фахри Салимов – мл. експерт «БД» в община Омуртаг отчете, че 

община Омуртаг изпълнява мерките, заложени в плана за действие за 2019 г., почти 

са приключили ремонтните дейности на улици в населени места, в момента усилено 

се работи по основния ремонт на главната улица в град Омуртаг. 

инж. Исмаил Ибрямов - Зам.-кмет на община Антоново докладва 

информация по изпълнение на предвидените мерки, отнасящи се до ремонт на улици 

в град Антоново и в селата, освежаване на хоризонталната маркировка около 

училищата, отстраняване на храстовидна растителност, намаляваща видимостта на 

водачи на МПС и др. 

г-н  Румен Русев - Зам.-кмет на община Опака информира, че в град Опака 

се подменя уличното осветление с ново лед осветление, асфалтирана е общинска 

пътна мрежа в общината, освежена е хоризонталната маркировка преди началото на 

учебната година, на входа на град Опака е монтирана камера. 
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Г-н Панайот Димитров – Председател и Заместник Областен управител 

предостави думата на госта на заседанието г-жа Ивелина Атанасова да представи 

изградения в детска градина «Осми март» обучителен център по БДП. 

Г-жа Ивелина Атанасова – директор на ЦДГ «Осми март» Търговище 

представи накратко детският център, в който децата чрез игрови подход в реална 

обстановка се обучават на безопасно поведение на пътя. Допълни, че организират 

детски олимпиади по БДП, имат изградена три Д пешеходна пътека и зумер за 

незрящи пред детската градина. 

Г-н Иван Стефанов – началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР 

изказа мнение, че детският център по БДП в детската градина е уникален за 

страната ни. 

 Г-н Панайот Димитров – Председател и Заместник Областен управител 

даде думата на държавните експерти от ДА «Безопасност на движението по 

пътищата» 

Д-р Милен Марков -  държавен експерт в ДА «Безопасност на движението по 

пътищата»  даде практически съвети как ОКБДП да функционира още по-

пълноценно. Препоръча с цел подобряване на координацията между институциите на 

всяко заседание да се прави и преглед на сигналите и препоръките от Пътна 

полиция към другите институции и да се иска отчет на предприетите действия по 

тях. 

Д-р Ангел Ангелов -  представител на ДА «Безопасност на движението по 

пътищата»  апелира към представителите на сектор «Пътна полиция» при ОДМВР, 

РДПБЗН и ЦСМП  да организират съвместни тренировки на служителите си по 

обработване и ликвидиране на последствия от множестевен инцидент с повече от 

10-20 пострадали за да се установят пропуските и с цел надграждане и готовност 

при реална обстановка. 

В заключение, представителите на ДА „Безопасност на движението по 

пътищата“ – София приветстваха извършеното от г-н Митко Стайков – областен 

управител на област Търговище, относно срочното оптимизиране на състава на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, както и свикването 

на днешното заседание.  

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

Димитров – Председател и Заместник Областен управител закри заседанието на 

комисията в 11:45 часа. 

 

 

Приложение: 1. Устройствен Правилник за организацията и дейността на 

областната комисия по безопасност на движението по пътищата към Областния 

управител на област Търговище 

2. Справки и анализи от институции и организации, докладващи информация 

по Приложение №1 към Устройствения правилник за организацията и дейността на 

ОКБДП в област Търговище. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/ 

      /ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ/ 

 


