
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 

Търговище 

 
     

ПРОТОКОЛ 

№21 от 28.10.2020 г. 

 

Днес, 28.10.2020 г., се проведе неприсъствено заседание на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) в област Търговище. 

Заседанието е неприсъствено поради усложнената обстановка с коронавирус 

инфекцията и обявената извънредна епидемична обстановка в страната. 

Заседанието се провежда в изпълнение на чл. 10 от Устройствения правилник 

за организацията и дейността на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата към областния управител на област Търговище. Комисията следва да 

провежда своите заседания на всяко тримесечие, като членовете ѝ докладват 

информация за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП и анализ на 

постигнатите за съответното тримесечие резултати.   

С писмо изх. №ОКД-09-1-60/02.10.2020 г. областният управител и 

председател на ОКБДП възложи на членовете на Комисията в срок до 21.10.2020 г.  

да докладват по образец за извършените дейности през третото тримесечие на 2020 

г. В определения срок членовете на ОКБДП предоставиха справка и анализ на 

извършените дейности през третото тримесечие на 2020 г. по Приложение 1 към 

Устройствения правилник на Комисията.  

След систематизиране на информацията, докладвана от отделните членове, 

председателят на ОКБДП изпрати с писмо изх. №ОКД-09-1-82/23.10.2020 г. до  

всички членове на Комисията следното проекторешение за неприсъствено 

съгласуване: 

 

Решение №1: 

На основание чл. 10 от Устройствения правилник  за организацията и 

дейността на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище, ОКБДП приема справка и анализ на предприетите и планирани мерки за 

подобряване БДП за третото тримесечие на 2020 г. Приложение 1 

 

 

В указания срок членовете на ОКБДП са изразили своя вот по 

предложеното проекторешение по следния начин: 
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Име Длъжност 
Позиция в 

ОКБДП 
Гласувал 

1. Панайот Димитров 

За областен управител на 

област Търговище, съгласно 

Заповед №399/28.10.2020 г. 

Председател ЗА 

2. Тодорка Танева 
Главен секретар на ОА – 

Търговище  
член ЗА 

3. Георги Георгиев 
Директор на д-я АКРРДС в 

ОА – Търговище 
секретар ЗА 

4. Татяна Тодорова 
Гл. юрисконсулт в ОА – 

Търговище 
член ЗА 

5. Петя Анева 
Специалист в д-я АКРРДС в 

ОА – Търговище  
член ЗА 

6. Ком. Димитър 

Димитров 

Н-к на отдел „Охранителна 

полиция“ при ОДМВР – 

Търговище  

член ЗА 

7. Иван Стефанов 
Н-к сектор „Пътна полиция“ 

при ОДМВР – Търговище  
член ЗА 

8. Ком. Стефан 

Стефанов 

Директор на РДПБЗН – 

Търговище 
член ЗА 

9. инж. Мустафа 

Хасанов 

гл. инсп. в ОО АА – 

Търговище 
член ЗА 

10. Елка Станчева 
Началник на РУО – 

Търговище 
член ЗА 

11. инж. Петко Борисов 
Началник отдел ИРД в ОПУ 

– Търговище 
член ЗА 

12. д-р Янка Андреева 
Директор на ЦСМП – 

Търговище 
член ЗА 

13. д-р Мариян Кючуков 
Зам.-директор на РЗИ – 

Търговище  
член ЗА 

14. Ваня Борисова 
Директор на ОСБЧК – 

Търговище  
член ЗА 

15. инж. Митко 

Панайотов 

Заместник-кмет на община 

Търговище 
член - 

16. Красимир Дамянов 
Ръководител звено ИБ в 

община Попово 
член ЗА 

17. Фахри Салимов 
мл. експерт по ТБД в 

община Омуртаг 
член ЗА 

18. Хайредин Мехмедов Кмет на община Антоново член ЗА 

19. Мехидин Кадиров Кмет на община Опака член - 

20. Живко Каспаров 
Управител на СУАБ СБА 

ЕООД клон Търговище 

член ЗА (вот, 

изразен по 

телефона) 

21. Антония Евтимова 

Представител на 

Българската асоциация на 

пострадали при катастрофи 

за област Търговище 

член -  

 

В резултат на проведеното неприсъствено гласуване и на основание чл. 13 от 

Устройствения правилник за организацията и дейността на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата, членовете на ОКБДП приемат с 18 гласа 

„ЗА“ следното 
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Решение №1 

На основание чл. 10 от  Устройствения правилник  за организацията и 

дейността на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище, ОКБДП приема справка и анализ на предприетите и планирани мерки за 

подобряване БДП за третото тримесечие на 2020 г. Приложение 1 

 

. 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /П/ 

  ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ  

Съгласно Заповед №399/28.10.2020 г. 

 

СЕКРЕТАР:  /П/ 

         ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

 


