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Образец 5.0 
 

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

 
 
ДАБДП 

 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 
 
 ПРОТОКОЛ 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ШУМЕН 
 
 07.12.2021 г. 
  

 
Днес, 07.12.2021 година, се проведе редовно заседание на ОКБДП Шумен.  
 
На заседанието присъстваха: 
Председател на Областната комисия по БДП: проф. д-р Сашо Евлогиев - заместник областен 

управител на Област Шумен 
Секретар: Мария Русева – главен експерт в Областна администрация Шумен  
Членове на Областната комисия по БДП: 
1. Комисар Йордан Дундаков - началник отдел при ОД на МВР Шумен 
2. Гл. инспектор Веселин Георгиев - началник сектор ПП при ОДМВР- Шумен 
3. Инж. Бояница Вълкова – и.д. началник отдел ИРД в ОПУ - Шумен 
4. Цветелина Велчева – началник „Автомобилна администрация“, гр. Шумен 
5. Людмил Лозанов - началник група ПК и ПД към РД ПБЗН- Шумен 
6. Албена Тодоринова - началник на отдел при РУО – Шумен 
7. Инж. Васил Ковачев - ръководител група транспорт при ЦСМП –Шумен 
8. Мирослав Савчев - гл. Специалист в РЗИ – Шумен 
9.   Владимир Събев - ст. Експерт в община Шумен 
10. Атанасов - община Върбица 
11. Милен Минчев - заместник кмет на община Каспичан  
12. Калоян Хинчев - секретар на община Нови Пазар 

 
 

В заседанието на ОКБДП взеха участие  on-line и представители на Държавна агенция (ДА) 
“Безопасност на движение по пътищата” – г-жа Марта Петрова - Директор на Дирекция "Стратегии, 
анализ и оценка" и г-н Росен Рапчев – главен експерт в агенцията. 
 
 
НАЧАЛО: 10:30 ч. 
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Председателят на ОКБДП проф. Сашо Евлогиев - зам. областен управител на Област Шумен, 
обяви наличието на кворум, откри заседанието и предложи проект за дневен ред : 
 
1/ Представяне на текуща информация от членовете на ОКБДП. 
2/ Обсъждане на  план-програми за изпълнение на Областната политика по безопасност на 
движението по пътищата на област Шумен от членовете на ОКБДП. 
3/ Обсъждане и приемане на график на заседанията на ОКБДП за 2022 година. 
4/ Обсъждане на предложения за подобряване на организацията за движение по пътищата. 
5/ Обобщаване на решенията от дневния ред. 
6/ Други. 
 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП 

Докладва: Председател на ОКБДП 

Областна  
администрация 

Докладваната информация, съгласно образец 4.0 се обобщава както следва:  
 

 

Докладващият представи следната информация:  По отношение на текущата информация за 
дейността по БДП на членовете на ОКБДП, община Венец, община Нови пазар и БЧК не са изпратили 
в срок информацията. 

 

Общини  Докладваната съгласно образец 4.2 информация се обобщава както следва:  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

г-н Атанасов – представител на община Върбица информира, че текущата информация 
съгласно образец 4.2 е изпратена до секретариата на ОКБДП и няма настъпили промени. 

г-н Минчев – представител на община Каспичан докладва мерките които подлежат на отчитане 
съгласно образец 4.2- По път SHU1083- Плиска – Арх. Резерват Плиска е въведена организация на 
движението, предвиждаща ограничаване на скоростта на движението в участъци с концентрация на 
ПТП; изградени са два броя изкуствени неравности; монтирани са нови еластични огради; закупени 
са и предстои подмяна на всички амортизирани пътни. 

г-н Хинчев – представител на община Нови пазар докладва, че информацията съгласно образец 
4.2 е изпратена до секретариата на ОКБДП и няма настъпили промени. Като уточни, че община Нови 
пазар е закупила и монтирала 158 броя пътни знака на обща стойност 31 855 лв., положена е пътна 
маркировка и са опреснени пешеходни пътеки. Заяви също, че през 2021 год. като част от 
инвестиционната програма на община Нови пазар е извършен текущ ремонт на пътна настилка на 
територията на гр. Нови пазар и на част от населените места на територията на общината. Изготвен е 
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проект на Наредба за организация и безопасност на движението на територията на община Нови 
пазар, предстои приемането и от общински съвет. 

г-н Събев – представител на община Шумен информира, че образец 4.2 е изпратен до 
секретариата на ОКБДП и няма настъпили промени. 

г-н Евлогиев обърна внимание на всички членове на ОКБДП за спазването на сроковете и за 
коректно попълване на образците-документи. 

г-н Рапчев уточни, че ДА планира обучение за повишаване ефективността, знанията и 
капацитета на служителите от общините за да могат да идентифицират правилно проблемите които са 
свързани с пътната безопасност.  

 

ОДМВР Докладваната съгласно образец 4.3 информация се обобщава както следва:  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Комисар Дундаков информира, че текущата информация съгласно образец 4.3 е изпратена до 
секретариата на ОКБДП и няма настъпили промени. 

ОПУ Докладваната съгласно образец 4.4 информация се обобщава както следва:  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

г-жа Вълкова съгласно образец 4.4 ОПУ е предвидило подобряване на пътната 
инфраструктура. 

 

РУО Докладваната съгласно образец 4.5 информация се обобщава както следва:  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

г-жа Тодоринова - изпратен е образец 4.5 за текуща информация няма изменения или 
допълнения. 

г-н Рапчев зададе въпрос към представителя на РУО във връзка със заложено обучение на деца 
с предвижване на велосипеди. 

г-жа Тодоринова отговори, че това се прави ежегодно, като се планират дейностите 
индивидуално според училището и според населеното място. 
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ЦСМП Докладваната съгласно образец 4.6 информация  се обобщава както следва:  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

г-н Ковачев информацията съгласно образец 4.6 е изпратена няма промяна или допълнения. 

 

РЗИ Докладваната съгласно образец 4.7 информация се обобщава както следва:  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

г-н Савчев информира, че текущата информация съгласно образец 4.7 е изпратена до 
секретариата на ОКБДП и няма настъпили промени. 

 

ООАА Докладваната съгласно образец 4.9 информация се обобщава както следва:  
 
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-жа Велчева докладва, че текущата информация съгласно образец 4.9 е изпратена, като 
добави, че са проверени 54 автобуса които извършват превоз на ученици. Обърна се към 
представителите на ДА с апел за изготвяне на проект по отношение на водачите по Наредба 41. 

 

ПО ТОЧКА 2 

ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА  

ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ШУМЕН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ОКБДП 

Докладва: Председател на ОКБДП 

 

Областна  
администрация 

Докладваната съгласно образец 5.0 информация се обобщава както следва:  
-  

 

Докладващите представиха следната информация: По отношение на план-програмите 
постъпили в секретариата на ОКБДП се забелязва отново не спазване на сроковете за подаване на 
информацията и не коректно попълване на образците. 
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Общини  Докладваната съгласно образец 5.1 информация се обобщава както следва:  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

г-н Атанасов – представител на община Върбица информира, че план-програмата по образец 
5.1 е изпратена до секретариата на ОКБДП и няма настъпили промени. 

г-н Минчев – представител на община Каспичан докладва, че план-програмата по образец 5.1 е 
изпратена до секретариата на ОКБДП и няма настъпили промени. 

г-н Хинчев – представител на община Нови пазар докладва, че не е подадена в срок план- 
програма съгласно образец 5.1 в ход на изготвяне е.  

г-жа Петрова заяви, че по отношение на план-програмата (общинска или областна) и нейното 
не приемане е пряко нарушение на Закона за движение по пътищата.  

г-н Събев – представител на община Шумен информира, че образец 5.1 е изпратен до 
секретариата на ОКБДП и уточни, че това е една обща рамка, тъй като не е приета бюджета на 
община Шумен. 

 

ОПУ Докладваната съгласно образец 2.2 информация се обобщава както следва:  
 

 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

г-жа Вълкова докладва, че ОПУ няма как да представи план-програма защото това се извършва 
от Агенция пътна инфраструктура. Тя е органа който финансира всяка една наша дейност. 

 

ПО ТОЧКА 3 

ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОКБДП ЗА 2022 ГОД. 

Докладва: Председателят на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

График за заседанията през 2022 година 
1-во тримесечие 2-ро тримесечие 3-то тримесечие 4-то тримесечие 

23 февруари 2022 г. 22 юни 2022 г. 12 септември 2022 г. 5 декември 2022 г. 
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ПО ТОЧКА 4 

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА 
ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА  

Докладва: Председател 

Докладващият представи следната информация: В Областна администрация са постъпили три 
предложения за подобряване на движението на МПС от гражданин както следва: 

1. На изхода от магистрала по направление Варна-Шумен, преди отбивката за  гр. Шумен, трябва 
да се постави табела за по добра ориентация на водачите на МПС. 

2. При входа към кв. Дивдядово маркировката е сгрешена, трябва лявата лента да остане без 
предимство, а не дясната. 

3. През малките кръгови кръстовища в гр. Шумен, много водачи преминават с голяма 
скорост.Предложението е през кръговите кръстовища да се преминава с 20-30 км/ч и това да се 
контролира. 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

г-жа Вълкова съществува организация за движението която е изпълнена към утвърден проект 
по време на строителството на съответния участък на магистрала Хемус. Предвидени са съответните 
информационни табели, съответния проект е одобрен от Главна дирекция на МВР има съответните 
Акт 15 и Акт 16. 

Комисар Дундаков организацията на движение е съгласно изискванията и не се предвижда 
друга информационна табела за гр. Шумен или за гр. Бургас. 

Г-н Събев заяви, че маркировката е поставена по този начин за намаляване на скоростта. 

Комисар Дундаков направи предложение този участък да бъде от 70 км/ч, защото твърде много 
се забавя движението, а относно маркировката не е проблем, че от дясна лента се преминава в лява. 

 

ПО ТОЧКА 5 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

 

Решение  За сведение/за 
изпълнение 

Отговорник Срок 

Т.1 ОКБДП приема текущата 
информация 

Членове на ОКБДП Секретар 
ОКБДП 

 

Т.2 Всички членове на ОКБДП, 
които не са изпратили информация 
да я изпратят в ОА 

Членове на ОКБДП Секретар 
ОКБДП 

До 15:00 часа 
на 09.12.2021 г. 

Т.3 ОКБДП приема График за 
провеждане на заседанията за 2022 г. 

Членове на ОКБДП Секретар 
ОКБДП 
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Т.4 Предложенията да бъдат 
изпратени по компетенция 

Община Шумен, ОПУ Секретар 
ОКБДП 

 

 

ПО ТОЧКА 6 

ДРУГИ 

Г-жа Велчева обръща внимание на представителите на общините за липса на маркировка, 
липса на знаци, липса на осветени пешеходни пътеки. 

Комисар Дундаков докладва, че всички проекти, които изработват общините за рехабилитация 
на пътища и реконструкция ОД на МВР излиза със становища всички пешеходни пътеки и 
осветеността да отговарят на Наредбата. В тази връзка от началото на годината до сега в 
пътнотранспортни произшествия са участвали 33 пешеходеца, от които 2 загинали и 31 ранени. 
Неправилно пресичащи пешеходци от началото на годината 300, 285 съставени фиша и 12 акта, 
водачи, които отнемат предимство 47. От началото на 2021 година до момента са 138 са 
пътнотранспортните произшествия, които са с 26 повече в сравнение с 2020 година, 17 са загиналите 
с 8 повече от 2020 година и 168 са ранените с 42 повече от предходната. По общини най-тежка е 
пътната обстановка е на територията на община Шумен 10 загинали, 96 произшествия, община Нови 
пазар 2 загинали, 10 тежки пътнотранспортни произшествия.  

 
КРАЙ: 13:00 ч.  
 

П (Съгл. ЗЗЛД)                                             

проф. Сашо Евлогиев 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

 

П (Съгл. ЗЗЛД) 

Мария Русева 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП               

 

 

 

 

 

    


