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Образец 5.0 
 

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

 
 
ДАБДП 
 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

 ПРОТОКОЛ №23 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ТЪРГОВИЩЕ 
 
 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г. 
  

 
Днес, 26 февруари 2021 г., се състави настоящият протокол от проведено редовно 

неприсъствено заседание на ОКБДП в област Търговище.  
Заседанието е неприсъствено поради усложнената обстановка с коронавирус инфекцията в 

страната. 
 
Изразявайки писмено становище, персонално или чрез ръководството на представляваната 

от тях институция/организация, на заседанието взеха участие: 
1. Председател: Митко Стайков – областен управител на област Търговище 
2. Секретар: Георги Георгиев – директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация – 

Търговище 
Членове: 
3. Тодорка Танева – главен секретар на Областна администрация – Търговище 
4. Татяна Тодорова – гл. юрисконсулт в Областна администрация – Търговище 
5. Петя Анева – специалист в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище 
6. комисар Димитър Димитров – началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – 

Търговище 
7. Иван Стефанов – началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Търговище 
8. гл. инспектор Борислав Петров – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна 

дейност“ при РДПБЗН – Търговище 
9. Димитър Стойнев – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – 

Търговище 

10. Марияна Стефанова – ст. експерт по ФВС в РУО – Търговище 
11. инж. Петко Борисов – началник отдел ИРД в ОПУ – Търговище 
12. д-р Янка Иванова – директор на ЦСМП – Търговище 
13. д-р Мариян Кючуков – заместник-директор на РЗИ – Търговище 
14. Ваня Борисова – директор на ОСБЧК – Търговище 
15. инж. Митко Панайотов – заместник-кмет на община Търговище 
16. Фахри Салимов – мл. експерт по ТБД в община Омуртаг 
17. Исмаил Ибрямов – заместник-кмет на община Антоново  
18. Румен Петков – заместник-кмет на община Опака 
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Областният управител и председател на ОКБДП – Търговище изпрати с писмо изх. №ОКД-09-
1-181/23.02.2021 г. до всички членове на комисията материалите към дневния ред на заседанието. 
В определения срок е получен отговор от 18 от членовете на ОКБДП, като е налице необходимият 
кворум за провеждане на заседанието при следния дневния ред: 

 

1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред 
 

2/ Приемане на Текуща обобщена информация за дейността по БДП на ОКБДП през четвъртото 
тримесечие на 2020 г. 
 

3/ Приемане на Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г. 
 

4/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП 
 

 

 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председателят на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация: 

Материалите към дневния ред на заседанието на ОКБДП – Търговище и проекторешенията са 
изпратени до всички членове на комисията за неприсъствено съгласуване със срок на отговор до 25 
февруари 2021 г. 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

В указания срок няма постъпили други предложения. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

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

 

ПО ТОЧКА 2 

ПРИЕМАНЕ НА ТЕКУЩА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ОКБДП 

ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. 

Докладва: Председателят на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

Съгласно графика за провеждане на заседанията на ОКБДП в област Търговище за 2021 г. и 
необходимостта от отчитане дейността по БДП за четвъртото тримесечие на 2020 г., с писмо изх. 
№ОКД-09-1-154/03.02.2021 г. областният управител и председател на ОКБДП възложи на членовете 
на комисията в срок до 19-ти февруари 2021 г. да представят информация относно извършените 
дейности по БДП за четвъртото тримесечие на 2020 г. съгласно Приложения образци 7.2 – 7.9 към 
Плана за действие 2021 – 2023 г. към Националната стратегия за БДП 2021 – 2030 г. 
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Приложение: Текуща обобщена информация за дейността по БДП на ОКБДП през четвъртото 

тримесечие на 2020 г. 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема Текуща обобщена информация за дейността по БДП на ОКБДП през четвъртото 

тримесечие на 2020 г. – 18 гласа „ЗА“ 

 

ПО ТОЧКА 3 

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП 

ЗА 2020 Г. 

Докладва: Председателят на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

С писмо изх. №ОКД-09-1-147/19.01.2021 г. областният управител и председател на ОКБДП 
изиска от членовете на комисията в срок до 15-ти февруари 2021 г. да представят информация от 
своите компетенции, която да се включи в систематизирането на Годишен доклад за изпълнение на 
областната политика по БДП за 2020 г. 

 
Приложение: Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г. 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г. – 18 гласа 

„ЗА“ 

 

ПО ТОЧКА 4 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

В резултат на проведеното неприсъствено гласуване, на основание чл. 8, ал. 2 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, членовете на ОКБДП 

приемат с 18 гласа „ЗА“ следните решения: 
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Решение  За сведение/за 
изпълнение 

Отговорник Срок 

РЕШЕНИЕ №1: На основание чл. 6, 
ал. 3 и 7 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 Текуща 
обобщена информация за дейността 

по БДП на ОКБДП през четвъртото 
тримесечие на 2020 г. 

За сведение   - - 

РЕШЕНИЕ №2: На основание чл. 
12, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 4 
и 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 ОКБДП приема Годишен 
областен доклад за изпълнение на 
областната политика по БДП за 
2020 г.  

За сведение   - - 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

1. Текуща обобщена информация за дейността по БДП на ОКБДП през четвъртото тримесечие 

на 2020 г. 

2. Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г. 

 

 

 

МИТКО СТАЙКОВ   /П/                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ   /П/ 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП               

 

 

 

 

  
   


