
 

 

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - 

ШУМЕН 

 

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 30.01.2020г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

   1. Запознаване на членовете на ОКБДП със заповед №РД-15-20 от 27.01.2020г. на 

Областен управител на област Шумен относно актуализирания състав на комисията. 

Докладва : председателя на ОКБДП 

 

2. Обсъждане и приемане на актуализирания устройствен правилник на ОКБДП област 

Шумен и поставените цели за изпълнение на план- програмата за подобряване 

безопасността на движението по пътищата в област Шумен за периода 2019-2020г. 

Докладва : председателя на ОКБДП 

 

3. Обсъждане и приемане на план за реакция и оказване на спешна медицинска помощ при 

възникване на ПТП с обединените усилия на ЦСМП, МБАЛ Шумен и БЧК Шумен. 

Докладва : директор на ЦСМП, Управител на МБАЛ           

Шумен и Представител на БЧК-Шумен  

 

4. Обсъждане и приемане на годишен доклад 2019г. за изпълнение на областната политика 

по безопасност на движение по пътищата 

Докладва : председателя на ОКБДП 

 

 

5. Обсъждане и приемане на план-програма за 2020г. за изпълнение на областната политика 

по безопасност на движение по пътищата 

Докладва : председателя на ОКБДП 

 

6. Доклад от представителите на ОД на МВР –Шумен, ОД на МВР сектор „Пътна полиция“-

Шумен, РДПБЗН, ОО АА-Шумен, РУО на МОН-Шумен, ОПУ-Шумен, ЦСМП/ФСМП-

Шумен, Окръжна прокуратура Шумен, РЗИ-Шумен, БЧК и общините, влизащи в състава на 

област Шумен по Приложение 1 от писмо с наш Вх№15-24-2/2 от 07.08.2019г. 

Докладва :упълномощените представители 

 

7. Запознаване членовете на ОКБДП с РЕШЕНИЕ №776/19.12.2019г. на МС на Р България и 

вземане на решения за своевременно изпълнение на дейностите, които са отговорност на 

ОКБДП, общинските КБДП, РЗИ, ЦСМП, БЧК, МБАЛ Шумен, МБАЛ Велики Преслав, 

ОПУ, ОД на МВР –Шумен, ОД на МВР сектор „Пътна полиция“-Шумен, ОО „АА“, 

РДПБЗН и всички останали ръководители на държавните структури на териториално ниво. 

 

 

 

 



  РЕШЕНИЯ: 

 

1. ОКДБП Шумен приема актуализирания устройствен правилник и поставените цели за 

изпълнение на план-програмата за подобряване БДП в област Шумен за 2020г. 

Срок: постоянен 

Отговорни: Председателят на ОКДБП и секретаря на 

ОКДБП 

 

2. ОКДБП Шумен приема „План за реакция и оказване на спешна медицинска помощ при 

възникване на ПТП“ с обединените усилия на ЦСМП, МБАЛ-Шумен и БЧК. 

Срок: постоянен 

Отговорни: директор на ЦСМП–Шумен ,Изпълнителен 

директор на „МБАЛ-Шумен“ АД, Директор на 

секретариата на ОС БЧК 

 

3. ОКДБП Шумен приема Годишния доклад за 2019г. относно изпълнение на областната 

политика по безопасност на движение по пътищата и изпращането на същия в ДА БДП 

до 31.01.2020г. 

Срок: 31.01.2020г. 

Отговорни: Председателят на ОКДБП и секретаря на 

ОКДБП 

 

4. ОКДБП Шумен приема актуализацията на план-програмата за2020г. относно 

изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата. 

Срок: постоянен 

Отговорни: Председателят на ОКДБП, председателите 

на общинските комисии по БДП, началник отдел ОП към 

ОД на МВР – Шумен; началник сектор ПП ОДМВР- 

Шумен, гл. специалист отдел ИРД при ОПУ– Шумен; 

инспектор към Областен отдел ,,Автомобилна 

администрация“ гр. Шумен; 

началник група ПК и ПД към сектор ПКД към РД 

“Пожарна безопасност и защита на населението“ – 

Шумен; началник на отдел „Организацинно-методическа 

дейност и контрол“ при Регионално управление на 

образованието –Шумен; ръководител група транспорт 

при ЦСМП- Шумен; гл. експерт в отдел „Лабораторни 

изследвания“, Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ 

Шумен; директор секретариата на ОС на БЧК Шумен; 

зам.окръжен прокурор към Окръжна прокуратура 

Шумен; Представител на Инър Уийл Клуб Шумен. 

 

 

 

 



5. ОКДБП Шумен приема предложените за обсъждане доклади от представителите на 10-

те    общини и държавните структури на териториално ниво влизащи в състава на област 

Шумен. 

Срок: постоянен 

Отговорни: Председателят на ОКДБП, председателите 

на общинските комисии по БДП, Ръководителите на 

държавни структури на териториално ниво 

 

6. Да се пристъпи незабавно към изпълнение на дейностите, които са отговорност на 

ОКДБП, на общинските комисии по БДП, РЗИ, ЦСМП, БЧК, МБАЛ Шумен, МБАЛ 

Велики Преслав, ОПУ, ОД на МВР –Шумен, ОД на МВР сектор „Пътна полиция“-

Шумен, ОО АА, РДПБЗН и всички останали ръководители на държавните структури на 

териториално ниво, съгласно РЕШЕНИЕ №776 на МС на РБългария от 19.12.2019г. 

Срок: постоянен 

Отговорни: Председателят на ОКДБП, председателите 

на общинските комисии по БДП, Ръководителите на 

държавни структури на териториално ниво. 

 

7. Изготвяне на оперативен план за провеждане на съвместно учение на територията на 

областта за съгласуване действията на всички структури, имащи отношение към БДП. 

 

Срок: 30.05.2020г. 

Отговорни: Председателят на ОКДБП 

 


