
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 

Търговище 

 
     

ПРОТОКОЛ 

№22 от 10.12.2020 г. 

 

Днес, 10.12.2020 г., се проведе неприсъствено заседание на Областната 

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

при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и приемане на Правила за състава, функциите, дейността и 

организацията на работа на ОКБДП към областния управител на област Търговище. 

2. Актуализиране състава на ОКБДП в област Търговище чрез определяне на 

членове, заемащи длъжност, регламентирана в Правилата за състава, функциите, 

дейността и организацията на работа на ОКБДП в област Търговище. 

3. Приемане и утвърждаване на График за провеждане на заседанията на 

ОКБДП през 2021 г. 

4. Приемане на проект на Годишна областна план-програма за изпълнение на 

областната политика по БДП за 2021 г. 

Заседанието е неприсъствено поради усложнената обстановка с коронавирус 

инфекцията в страната. 

С писмо изх. №ОКД-09-1-113/02.12.2020 г. областният управител и 

председател на ОКБДП представи на членовете на Комисията проект на Правила за 

състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата към областния управител на област 

Търговище, разработен от секретариата на ОКБДП в изпълнение на методическите 

указания на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).  

Във връзка с горното, с писмо изх. №ОКД-09-1-113/02.12.2020 г. областният 

управител акцентира върху необходимостта от актуализиране състава на ОКБДП в 

област Търговище в съответствие с изискуемите длъжности на членовете, 

регламентирани съгласно Правилата за състава, функциите, дейността и 

организацията на работа на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата към областния управител на област Търговище. 

Допълнително, позовавайки се на чл. 5, ал. 5 от Правилата за състава, 

функциите, дейността и организацията на работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата към областния управител на област 

Търговище, с писмо изх. №ОКД-09-1-113/02.12.2020 г. председателят на Комисията 

представи на вниманието на членовете ѝ следния график на заседанията на ОКБДП 

за 2021 г. 
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График за провеждане на заседанията на ОКБДП в област Търговище 

през 2021 г. 

№ Период на провеждане Предмет  

I. м. февруари 2021 г. Отчитане дейността по БДП за четвъртото 

тримесечие на 2020 г. съгласно образци 

Приложения №№4.1 – 4.9 към Правилата. 

Докладване на друга текуща информация. 

Приемане на Годишен областен доклад за 

изпълнение на областната политика по БДП за 2020 

г. съгласно образец Приложение №3.0 от 

Правилата. 

II. м. април 2021 г. Отчитане дейността по БДП за първото тримесечие 

на 2021 г. съгласно образци Приложения №№4.1 – 

4.9 към Правилата. 

Докладване на друга текуща информация. 

III. м. юли 2021 г. Отчитане дейността по БДП за второто тримесечие 

на 2021 г. съгласно образци Приложения №№4.1 – 

4.9 към Правилата. 

Докладване на друга текуща информация. 

IV. м. октомври 2021 г. Отчитане дейността по БДП за третото тримесечие 

на 2021 г. съгласно образци Приложения №№4.1 – 

4.9 към Правилата. 

Докладване на друга текуща информация. 

V. м. декември 2021 г. Приемане на Годишна областна план-програма за 

изпълнение на областната политика по БДП за 2022 

г. съгласно образец Приложение №2.0, въз основа 

на мерките, определени от общините по образец 

Приложение №2.1 и от ОПУ по образец Приложение 

№2.2 към Правилата. 

Приемане на график за провеждане на заседанията 

за следващата календарна година. 

Докладване на друга текуща информация. 

 

 

В изпълнение на методическите указания на ДАБДП, с писмо изх. №ОКД-09-1-

113/02.12.2020 г. на областния управител на област Търговище на вниманието на 

членовете на ОКБДП беше представен проект на Годишна областна план-програма 

за БДП за 2021 г., изготвен съгласно образец 5.0 към Плана за действие към 

Националната стратегия за БДП, респективно образец 2.0 към Правилата за 

дейността на ОКБДП.  

 

Едновременно с така представените материали от дневния ред, с писмо изх. 

№ОКД-09-1-113/02.12.2020 г. до членовете на Комисията бяха изпратени следните 

проекторешения за неприсъствено съгласуване: 
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Решение №1: 

С оглед необходимостта от установяване на единен процедурен ред за 

дейността и работата на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата в област Търговище, ОКБДП приема Правила за състава, функциите, 

дейността и организацията на работа на Областна комисия по безопасност на 

движението по пътищата към областния управител на област Търговище 

(Приложение 1). 

 

Решение №2:  

Отговорните институции/организации, представени в ОКБДП, да излъчат от 

състава си членове, заемащи длъжност, регламентирана в Правилата за състава, 

функциите, дейността и организацията на работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата към областния управител на област 

Търговище чрез подаване на съответната писмена информация.  

 

Решение №3: 

На основание чл. 5, ал. 5, във връзка с чл. 5, ал. 3 и 4 от Правилата за 

състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата към областния управител на област 

Търговище ОКБДП приема график за провеждане на заседанията за 2021 г. 

 

Решение №4: 

На основание чл. 11, ал. 1 от Правилата за състава, функциите, дейността и 

организацията на работа на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата към областния управител на област Търговище ОКБДП приема проект на 

Годишна областна план-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 

2021 г. (Приложение 2). 

 

В указания срок членовете на ОКБДП са изразили своя вот по 

предложените проекторешения по следния начин: 

 

Име Длъжност 
Позиция в 

ОКБДП 
Гласувал 

1. Митко Стайков 
Областен управител на 

област Търговище 
председател ЗА 

2. Георги Георгиев 
Директор на д-я АКРРДС в 

ОА – Търговище 
секретар ЗА 

3. Тодорка Танева 
Главен секретар на ОА – 

Търговище  
член ЗА 

4. Татяна Тодорова 
Гл. юрисконсулт в ОА – 

Търговище 
член ЗА 
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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 - 

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

при ОДМВР – Търговище  
член - 

8. Ком. Стефан 

Стефанов 

Директор на РДПБЗН – 

Търговище 
член - 

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 - 

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 ЗА 

20. Живко Каспаров 
Управител на СУАБ СБА 

ЕООД клон Търговище 

член - 

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 

действащия Устройствен правилник за организацията и дейността на Областна 

комисия по безопасност на движението по пътищата, членовете на ОКБДП приемат с 

14 гласа „ЗА“ следните решения: 

 

Решение №1 

С оглед необходимостта от установяване на единен процедурен ред за 

дейността и работата на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата в област Търговище, ОКБДП приема Правила за състава, функциите, 

дейността и организацията на работа на Областна комисия по безопасност на 

движението по пътищата към областния управител на област Търговище 

(Приложение 1). 
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Решение №2 

Отговорните институции/организации, представени в ОКБДП, да излъчат от 

състава си членове, заемащи длъжност, регламентирана в Правилата за състава, 

функциите, дейността и организацията на работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата към областния управител на област 

Търговище чрез подаване на съответната писмена информация. 

 

Решение №3 

На основание чл. 5, ал. 5, във връзка с чл. 5, ал. 3 и 4 от Правилата за 

състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата към областния управител на област 

Търговище ОКБДП приема график за провеждане на заседанията за 2021 г. 

 

Решение №4 

На основание чл. 11, ал. 1 от Правилата за състава, функциите, дейността и 

организацията на работа на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата към областния управител на област Търговище ОКБДП приема проект на 

Годишна областна план-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 

2021 г. (Приложение 2). 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

  МИТКО СТАЙКОВ  

 

СЕКРЕТАР:   /П/ 

         ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

 


