
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

     

ПРОТОКОЛ 

№17 от 24.10.2019 г. 

 

Днес, 24.10.2019 г. от 13:00 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. ком. Димитър Димитров– началник отдел «ОП» в ОДМВР – Търговище 

6. Борислав Петров – началник сектор  «ПГ и СД» при РДПБЗН – Търговище 

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

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

Регионално управление по образованието – Търговище 

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

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

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

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

гр. Търговище 

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

14. Красимир Дамянов – ръководител звено ИБ в община Попово 

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

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

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

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

 

Присъстваха още: 

  1. г-жа Анжелина Тотева – Заместник-председател на Държавната агенция 

по безопасност на движение по пътищата  

2. г-н Митко Стайков – Областен управител на област Търговище 

3. г-жа Лидия Панайотова – мл. експерт в РЗИ - 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-09-4 от 01.10.2019 г. като предложи той да бъде гласуван. 

Единодушно, с 18 гласа «ЗА», дневният ред се прие и заседанието премина 

при следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Справка за изпълнението на мярка 3.8 от Решение 16/17.01.2019 г. на 

Министерски съвет от страна на отделните стопани на пътища, предназначени за 

обществено ползване на територията на областта - анализ на пътнотранспортните 

произшествия и оценка на риска от такива в населените места; предвиждане на 

краткосрочни и средносрочни мерки в Генералния план за организация на 

движението за повишаване безопасността на уязвимите участници в движението. 

Докладват: ОПУ – Търговище, 

Представители на Общините и Пътна полиция 
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2. Съвместен доклад от общинските администрации, областно пътно 

управление и ОД на МВР - Пътна полиция с оценка на състоянието и съответствието 

между хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация на територията на 

областта, заключения и набелязани мерки. 

Докладват: ОПУ – Търговище, 

Представители на Общините и Пътна полиция 

 

3. Представяне на график на съвместни учения на службите на Пътна 

полиция, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, 

Центровете за спешна медицинска помощ, Български червен кръст и 

неправителствени организации, развиващи дейност по БДП на територията на 

областта. 

Докладват: Пътна полиция,  

РДПБЗН,ЦСМП, БЧК 

4. Становища с предложения на членовете на ОКБДП, относно подготвения от 

ДАБДП аналитичен доклад за състоянието на безопасността на движение по 

пътищата. 

Докладват: членове на ОКБДП 

5. Разни. 

 

Г-н Панайот Димитров –представи на членовете на Комисията г-жа 

Анжелина Тотева – Заместник-председател на Държавната агенция по безопасност 

на движение по пътищата. 

 

 

 

По т.1 и т. 2 от Дневния ред  

 

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

представят анализ за ПТП и предвидените краткосрочни и средносрочни мерки в 

Генералния план за организация на движението. 

Г-н Борисов – представител на ОПУ Търговище докладва, че на територията 

на област Търговище републиканската пътна мрежа (РПМ) е 523,343 км., от които І 

клас – 77,4 км., ІІ клас – 105.2 км., ІІІ клас – 335,9 км и пътни връзки – 4,8 км. 

Областно пътно управление обслужва четири районни пътни служби (РПС), които са 

РПС Попово със 152,056 км РПМ , включваща и община Опака,  РПС Търговище със 

142,4 км. пътна мрежа, РПС Омуртаг – 102,0 км. РПМ и РПС Антоново – 122,887 км 

РПМ. За периода 2012-2019 г. в областта е извършена реконструкция на 34% 

първокласна пътна мрежа, 89 % второкласна и 39 % третокласна пътна мрежа. 

Подменени са мантинели, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация в 

съотвествие с нормативната уредба. За 2019 г. са приключили два обекта, като 

предстои до края на годината да приключи и третият обект Котел – Омуртаг. 

За 2020 г. ОПУ са подали три обекта за проектиране път ІІ-706 Менгишево – 

Ябланово, път ІІІ-4008 Вардун – Долно Новково и изграждане на АМ „Хемус“ от п.в. 

Буховци до п.в. Белокопитово.  

Г-н Панайотов – Зам.-кмет на община Търговище представи анализа за ПТП 

в населените места на общината и предвидените краткосрочни и средносрочни 

мерки за повишаване безопасността на движението. Съобщи на членовете на 

Комисията, че община Търговище имат изработен Генерален план за организация на 

движението, но същият не е приет. Уточни, че работят по мерките, предвидени в 

План-програмата за 2019 г. Докладва, че са изградили две кръгови кръстовища в 

град Търговище, до края на 2019 г. предстои изграждане на светофарна уредба на 

друго натоварено кръстовище в града (Болницата). Уведоми, че в Генералния план е 

заложено и друго проблемно кръстовището на ул. „Паисий“ – ул. „Кап. Данаджиев“, 

на което да се изгради светофарна уредба или кръгово движение. В община 

Търговище има сформирана и действаща Общинска комисия по транспорт и 

безопасност на движението, извършени са ремонти на улици по ОП „Региони в 
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растеж“, почистват се храсти и растителност, ограничаващи видимостта на водачите, 

извършват се проверки на пътната инфраструктура, пешеходни пътеки, знаково 

стопанство и осветление. 

Докладва, че основно ПТП настъпват по Е-74, преминаващ през града и път І-

4  до местността „Момина чешма“. За 2019 г. в община Търговище са настъпили 91 

бр. ПТП, от тях 89 в града и 2 в селата. Уязвимите участници в ПТП са пешеходци – 

9 бр., велосипедисти – 2 бр. и мотоциклетисти – 1 бр. 

Г-н Дамянов – представител на община Попово съобщи, че по справка от РУ 

Попово от началото на годината в община Попово са настъпили 48 бр. ПТП. 

Извършен е ремонт на улични настилки в града, освежава се хоризонталната 

маркировка, почиства се храстовидна растителност по банкетите на общинската 

пътна мрежа, поддържат се светофарните уредби в града.  

Краткосрочните мерки за повишаване на безопасността на движение 

включват изграждане на ограничители на скоростта и модернизиране на 

светофарните уредби. В дългосрочните мерки се предвижда изграждане на 

северозападен път кв. «Младост» и североизточен обходен път, свързващ път ІІІ-204 

с ІІІ-202. 

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

Омуртаг работят по мерките, заложени в План-програмата за 2019 г., включваща 

рехабилитация на улици, освежаване на пешеходни пътеки, осигурено е  засилено 

полицейско присъствие в районите на училищата. Община Омуртаг на този етап 

няма изготвен Генерален план за организация на движението. 

В анализа им за ПТП са отразени 31 бр. ПТП за първото шестмесечие на       

2019 г.  

инж. Ибрямов - Зам.-кмет на община Антоново докладва, че община 

Антоново на 90% е изпълнила заложените мерки в План-праграмата за безопасност 

на движението за 2019 г. Освежени са пешеходни пътеки, почистват се пътни 

банкети, ремонтират се пътни настилки, поддържа се осветлението и вертикалната 

сигнализация. 

Г-н Русев - Зам.-кмет на община Опака докладва, че община Опака няма 

изготвен Генерален план за организация на движението. По заложените за 2019 г. 

Мерки за БДП са освежили пешеходни пътеки, подменили  са уличното осветление, 

почистват се храстите по крайпътните площи. От началото на годината на 

територията на община Опака са настъпили 5 броя ПТП. 

Представителите на всички общини в област Търговище заявиха, че няма 

несъответствие между хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. 

ком. Димитров– началник отдел «ОП» в ОДМВР – Търговище отчете, че на 

територията на област Търговище от началото на 2019 г. са настъпили 40 тежки ПТП 

с 14 убити, от които трима мотоциклетисти. Основните причини за ПТП са 

“превишена и несъобразена скорост “, “неправилни маневри“, “отнемане 

предимство” и “нарушения от пешеходци”. Броячите за трафик по републиканската 

пътна мрежа, поставени в границите на област Търговище отчитат средно между 

8000 и 12000 преминаващи за денонощие автомобили. На територията на област 

Търговище има два установени участъка с концентрация на ПТП по републикански 

път І-4 (местност „Боаза“). На тези участъци се наблюдава тенденция, че основно 

ПТП се извършват от преминаващи водачи, а не местни. Анализът сочи, че четири 

пъти годишно се правят съвместни огледи от ОД МВР, Общини и ОПУ на цялата пътна 

мрежа в областта. Проблеми се наблюдават при водачи с малък стаж, които 

управляват автомобили с голяма мощност. Зачестили са леките ПТП по общинската 

пътна мрежа, поради несъобразяване с пътната маркировка и климатичните условия. 

След приключване на докладите и ализите по т. 1 и т. 2 от Дневния ред, г-н 

Димитров предложи да бъде гласуван следният проект на решение: 
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В изпълнение на мярка 3.8 от Решение №16/17.01.2019 г. на Министерски 

съвет, Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище приема анализ на пътнотранспортните произшествия и оценка на риска 

от такива в населените места. Приложение 1 

С 18 гласа ЗА (единодушно) членовете на ОКБДП приеха следното 

 

Решение №1 

В изпълнение на мярка 3.8 от Решение №16/17.01.2019 г. на Министерски 

съвет, Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище приема анализ на пътнотранспортните произшествия и оценка на риска 

от такива в населените места. Приложение 1 

 

 

 

По т.3 от дневния ред  

Г-н Панайот Димитров – Председател и Заместник Областен управител 

предостави думата на всички членове на ОКБДП да представят график за съвместни 

учения. 

ОДМВР, РДПБЗН - Търговище, Центъра за спешна медицинска помощ и 

Български червен кръст докладваха, че предстои до края на настоящата година да 

направят съвместно обучение, за реакция при ПТП, а през пролетта на 2020 г. им 

предстои по-мащабна акция с инсценировка в реална обстановка на ПТП. 

 

По т.4 от Дневния ред  

Г-н Панайот Димитров – Председател и Заместник Областен управител 

представи накратко подготвения от ДАБДП аналитичен доклад. Разясни, че 

основните области на въздействие на БДП са безопасна пътна инфраструктура, 

безопасни превозни средства, безопасно използване на пътищата, бърза и 

ефективна реакция на спешната медицинска помощ.  

Област Търговище в доклада попада в категорията  с най-малко настъпили 

ПТП – 57 броя за 2018 г. (увеличение с 13 спрямо 2017 г.). В графа „най-малко 

ранени“ ОД МВР Търговище е на второ място след Перник с 58 ранени (увеличение с 

12 спрямо 2017 г.). 

На територията на област Търговище има два установени участъка с 

концентрация на ПТП по републикански път І-4. 

В обобщения План за действие за подобряване състоянието на БДП, в 

областите на въздействие са включени  систематизиране и засилване на 

регионалните и общински образователни инициативи, свързани с културата на 

движение по пътищата, с активното участие на областните и общинските 

администрации, ОД на МВР, неправителствения сектор и структурите на 

образователната система, под координацията на Областните комисии за безопасност 

на движението по пътищата; засилване ролята на областните комисии по БДП като 

двигател на процесите, обединяващ усилията на общините в посока повишаване 

безопасността на пътната инфраструктура; 

Видно от доклада е, че процентът на незадоволително спрямо задоволително 

състояние на пътната мрежа е по-голям. 

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

становища с предложения по представения аналитичен доклад. 

Не постъпиха становища с предложения от членовете на Комисията по 

аналитичния доклад за състоянието на безопасността на движение по пътищата. 

  

По т.5 от Дневния ред  



 5 

 

Инсп. Иван Иванов – ОО «АА» Търговище взе отношение и изрази мнение, 

че в община Търговище има противоречие между поставените пътни знаци, 

ограничаващи скоростта на движение в границите на населено място, по-конкретно 

по път І-4, входа на кв. «Запад 2» и бензиностанция «Тайфун» знаците за 

ограничаване на скоростта са с по-висока отразена скорост от разрешената в 

населено място.  

г-н Дамянов – представител на община Попово предложи ОПУ – Търговище 

да изсекат изсъхналите тополи около село Кардам между реките Дриновска и Черни 

Лом. 

г-н Салимов– представител на община Омуртаг предложи на моста до с. 

Камбурово, ОПУ – Търговище да ограничат скоростта на движение със знак «60 км». 

г-н Русев – Зам.-кмет на община Опака изрази становище, че 

ограничаващия скоростта знак до 30 км. и подвижната камера на «Пътна полиция» 

на завоя след село Гагово води до запушване на движението и по-нетърпеливите 

водачи предприемат изпреварване без видимост. 

След приключване на докладите и разискванията по дневния ред, Г-н 

Панайот Димитров предостави думата на г-жа Анжелина Тотева – Заместник 

председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. 

г-жа Анжелина Тотева - поздрави община Търговище и ЦДГ „Осми март“ за 

изградения детски център за безопасност на движението. Запозна членовете на 

Комисията с предстоящия програмен период, през който ще има възможност 

общините да кандидатстват с проекти по БДП. Призова за в бъдеще докладите и 

анализите да се изпращат от страна на общините преди заседанията на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата, за да имат възможност 

членовете й да се запознаят с тях предварително. 

Апелира всички държавни администрации да внедрят „Мерки за предпазване 

на служителите и работниците си от наранявания или загуба на живот в резултат на 

пътнотранспортни произшествия по време на работа“ и с поведението си на пътя 

държавните служители да са образец за всички граждани. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/       

/ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ/ 

 

 

 

 

 

  

 


