
 
 

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - 
ШУМЕН 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

 
Днес, 20.05.2020г. от 10:00 часа се проведе неприсъствено заседание на Областна 

комисия по безопасност на движението по пътищата. В заседанието  взеха участие следните 
членове на комисията: 

Председател: инж. Петко Шаренков – Заместник областен управител на област 
Шумен; 

Секретар: инж. Стоянка Михайлова  – Младши експерт в Дирекция „АКРРДС“ на 
Областна администрация – гр. Шумен; 

 
Членове:  
  
       Комисар Йордан Дундаков - началник отдел ОП към ОД на МВР – Шумен; 

1. Главен инспектор Веселин Георгиев- началник сектор ПП ОДМВР- Шумен  
2. Евгени Георгиев-гл. специалист отдел ИРД при ОПУ– Шумен; 
3. Коста Костов- инспектор към Областен отдел ,,Автомобилна администрация“ гр. 

Шумен; 
4. Людмил Лозанов – началник група ПК и ПД към сектор ПКД към РД “Пожарна 

безопасност и защита на населението“ – Шумен; 
5. Албена Тодоринова- началник на отдел „Организационно-методическа дейност и 

контрол“ при Регионално управление на образованието –Шумен; 
6. инж. Васил Стоянов Ковачев –ръководител група транспорт при ЦСМП- Шумен; 
7. Мирослав Петров Савчев-гл. експерт в отдел „Лабораторни изследвания“, Дирекция 

„Обществено здраве“ при РЗИ Шумен; 
8. Пламен Петров- директор секретариата на ОС на БЧК Шумен;  
9. Орлин Куздов – зам. окръжен прокурор към Окръжна прокуратура Шумен; 
10. Елена Захариева – Инър Уийл Клуб Шумен- Представител на сдружение с 

нестопанска цел. 
11. Владимир Събев – Ст. експерт ,,Транспорт, логистика и знаково стопанство“ в 

Общинска администрация - Шумен; 
12. Илхан Сали – Зам. кмет ,,УТСЕ“ на Община Венец; 
13. Нина Асенова – зам. Кмет  Община Велики Преслав; 
14. Севдат Беев – Гл. специалист в Община Върбица; 
15. Билгин Мюмюнов – Зам. кмет на Община Каолиново; 
16. Милен Минчев – Зам. кмет на Община Каспичан; 
17. Иван Иванов – Зам. кмет на Община Никола Козлево; 
18. Калоян Хинчев– гл. специалист  на Община Нови пазар; 
19. Калоян Киров – Директор ,,СА“ на Община Смядово; 
20. Гюлен Реджеб – главен специалист по ОМП към Община Хитрино. 

 
Участие в неприсъственото заседание на ОКБДП взеха 21 души, съгласно Заповед  
№ РД-15-20/27.01.2020 г. на Областен управител на област Шумен. 



За участие в заседанието на ОКБДП бе поканена и г-жа Галя Колева от РДПБЗН- Шумен 
 

 
      
 
По първа точка: 
 
            Главен Инспектор Георгиев запозна членовете на ОКБДП със състоянието на 
пътнотранспортната обстановка на територията на ОД на МВР-Шумен в периода от 
01.01.2020г. до 30.04.2020г. 
           На база извършения анализ и обработка на данните за настъпилите ПТП в периода 
01.01.2020г. до 30.04.2020г. на територията на област Шумен, гл. инсп. Георгиев запозна 
присъстващите с общия брой ПТП и ПТП с материални щети, тежки ПТП, загинали и 
ранени, както и разпределението им по РПУ. 
            В доклада си гл. инсп. Георгиев анализира тежките ПТП и причините за 
настъпването им, както по общини така и по видове. 
            Изтъкна и най-вероятните причини за настъпване на тежки ПТП. Направи и 
подробен анализ на същите, както по дни така и разпределението им по часови интервали. 
            Анализирани бяха и настъпилите тежки ПТП в зависимост от метеорологичните 
условия и състоянието на пътната настилка. 
Бяха направени необходимите изводи и препоръки.     
 
 
По втора точка: 
 

Председателят на ОКБДП, г-н Шаренков запозна членовете на Областната комисия 
по безопасност на движението по пътищата с препоръките дадени в писмо № 15-2-1/115 от 
27.04.2020г. на ДАБДП във връзка с ревизирания годишен доклад и план- програмата 
относно БДП за 2020г. 

Г-н Шаренков акцентира по препоръките на ДАБДП, относно годишния доклад за 
2019г,а по-точно посочи две от общините на територията на област Шумен, които са 
предоставили непълна информация и ние сме я отразили в годишния си доклад за 2019г. 
така, както ни е предоставена в раздел Ⅰ, т.2.4. 

Посочи двете общини от областта, които не са направили подробен анализ на ПТП и 
оценка на риска от такива в населените места. 

Обърна особено внимание на членовете на ОКБДП (представители на десетте 
общини) за това, че в генералните планове за организация на движението в населените 
места на общините трябва да бъдат предвидени конкретни краткосрочни и средносрочни 
мерки. 

Обяви, че само една от общините на област Шумен, съгласно годишния доклад е 
предвидила актуализация на генералния си план, а другите девет общини не са предвидили 
такава. 

Внимание обърна и на представителя на ОПУ Шумен ( член на ОКБДП) за това, че е 
необходимо в срок до 29.05.2020г. да ни бъде предоставен анализ на ПТП и оценка на риска 
за Републиканската пътна мрежа на територията на областта. 



Г-н Шаренков обърна внимание на седем от десетте общини, че в срок до 
29.05.2020г. трябва да ни предоставят набелязаните от тях системи от мерки за предпазване 
на служителите от наранявания или загуба на живот при ПТП по време на работа. 

Внимание се обърна и на представителите на общините Каолиново, Каспичан и 
Никола Козлево в срок до 29.05.2020г. да ни предоставят информация за състоянието на 
общинския транспорт в техните общини. 

Във връзка с препоръките на ДАБДП по отношение план-програмата за 2020г., г-н 
Шаренков сподели, че по мярка „Създаване и активизация на общински комисии по БДП“ – 
отговорът на община Смядово е неясен и не по същество, Обърна внимание на всички 
членове на ОКБДП, че срока за изпълнение на план-програмата е 2020г., а не 2023г. 

По мярка „ Подготовка и провеждане на обучителни, образователни, 
информационни и популяризиращи инициативи за опазване на живота и здравето на хората 
в пътното движение на областно и общинско ниво“, повечето от посочените дейности за 
подобряване дейността по контрол на пътното движение от страна на ОД на МВР Шумен 
през 2020г. няма обучителен и информационен характер. 

По мярка „ Предприемане на цялостни обходи и огледи на състоянието на 
общинската и уличната пътна мрежа, съвместно между общинските администрации и ОД на 
МВР, преди настъпване на летния сезон, началото на учебната година и настъпване на 
зимния сезон“ нямаме предвидени дейности от нито една община и структури.  

По мярка „ Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо 
работещите в организациите на бюджетна издръжка за предпазването им от ПТП при 
взаимодействие с пътната система, съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана 
методология“ е необходим конкретен отговор и ефективно работеща система от мерки в 
това отношение от всички общини на територията на област Шумен и всички структури на 
бюджетна издръжка да предоставят информация в срок до 29.05.2020г. 

По мярка „ Изрично регламентиране на пътната безопасност във функционалните 
задължения на общинските администрации“ няма конкретен и ясен отговор от нито една от 
десетте общини и срока за предоставянето на такава е до 29.05.2020г. 

По мярка „ Извършване на анализ и оценка на организацията на дейностите по 
управление на пътната инфраструктура в общинските администрации с цел оптимизацията 
ѝ“, община Велики Преслав не ни е предоставила информация, а община Смядово е 
посочила текстове по тази мярка, които имат препоръчителен характер и отново посочват 
2023г., а не 2020г.,  като дата за изпълнение на същата. В срок до 29.05.2020г. е 
наложително  да ни се предостави актуална информация. 

Необходимо е община Хитрино да ни предостави информация за извършен анализ и 
оценка на управлението на общинската инфраструктура и какви мерки се предвиждат в тази 
насока. 

По мярка „ Текуща актуализация на организацията и безопасността на движение в 
градовете“ , посочените от община Велики Преслав дейности по тази мярка не са точни и се 
отнасят към мярка „ Подготовка и провеждане на обучителни, образователни, 
информационни и популяризиращи инициативи за опазване на живота и здравето на хората 
в пътното движение на областно и общинско ниво“.  Да се предостави информация до 
29.05.2020г.  

В заключение по тази точка, председателя на ОКБДП сподели, че е необходима 
точна информация за финансовия ресурс заделен от всички общини за реализиране на 
планираните дейности в срок до 29.05.2020г.   

 



    
По трета точка: 
 
           По трета точка г-жа Захариева представи на вниманието на членовете на ОКБДП, 
презентация отнасяща се до промени в програмата за провеждане на кампанията „ С 
предпазен колан на задната седалка“ с  ученици от „Ⅰ“ до „IV“ клас в училищата на 
територията на десетте общини в област Шумен 

 
По четвърта точка:  
 

По четвърта точка от дневния ред , г-н Людмил Лозанов и г-жа Галя Колева от 
РДПБЗН- Шумен запознаха участниците в неприсъственото заседание на ОКБДП с 
разработен от работна група примерен план за провеждане на съвместно регионално учение 
с цел координация на дейностите на Областна администрация – Шумен, сектор  ‚Пътна 
полиция“ на ОД на МВР – Шумен, РДПБЗН, Автомобилна администрация, ЦСМП, 
Общини, БЧК, ОПУ, НПО ( сдружение), МБАЛ- Шумен, МБАЛ- Велики Преслав при 
пътнотранспортно произшествие на тема „ Осигуряване на ефективно и адекватно 
реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно 
произшествие в което участва ППС, превозващо опасен товар ( сярна киселина 30 
тона),като част от нея се е разляла на пътя и в резултат на това е създала опасност за 
участниците в движението. Участва и автобус за превоз на пътници и в резултат на 
произшествието, част от тях са пострадали (някои по-леко, а други по- тежко)“.  

 
 Примерният план съдържа:  

I. Общи положения със съдържание:  
- Форма; 
- място за провеждане; 
- ниво; 
- време за провеждане; 
- ръководител на операциите, определен със заповед на Областния управител  
 

       II. Изискванията на учението е усъвършенстване управлението на силите и средствата, 
участващи в спасителните действия при ПТП с леко и тежко пострадали пътници и разлят 
опасен товар. Отработване на процедурите за ефективно и синхронизирано взаимодействие 
на службите при управлението на дейностите по справяне с последствията. 

          Основната цел на учението е повишаване капацитета на органите за управление и 
организиране на взаимодействието между екипите от териториални структури и ведомства, 
участващи в разрешаването на възникналите проблеми с пострадали пътници, опасен товар 
и авариралите ППС. 
            В примерния план се акцентира още върху участващите органи за управление, сили, 
средства, а така също и концепция на учението. 
Предвижда се учението да се проведе на два основни етапа:  
            Първи етап:  Тренировка на органите за управление на областно ниво. 
            Втори етап:   Практически действия на специализираните екипи в зоната на ПТП. 
 
           В примерния план е предложен и сценарий за провеждане на съвместното регионално 
учение, включващ: 



- Съобщение за възникнало ПТП; 
- Спешно повикване; 
- Приемане, обработване и класифициране на спешното повикване; 
- Повикване и адресиране на спешните екипи; 
- Изпращане на информация до основните части на единната спасителна система, 

общини, ОПУ, АА, и дейности по спасяване на пострадали; 
 
          Определен е и принципа за вземане на решение и последователността на действие за 
справяне с последствията. 
          Планирани са и очакваните действия от страна на екипите, участващи в спасителната 
операция на пострадалите пътници, ликвидиране на последствията от разлива и 
неутрализацията на същия, а така също са планирани и дейностите за нормализиране на 
движението по пътя.  
Планирано е и: 
- Какви ще бъдат резултатите от регионалното учение; 
- Критериите за успех;  
- Ограниченията и условностите по време на учението и стриктните мерки за 

безопасност на участниците и наблюдателите на същото.    
 

 
          Поради изчерпване на дневния ред, ОКДБП взе следните решения: 
 
1. ОКДБП Шумен приема доклада относно „ Състоянието на пътно- транспортната 

обстановка на територията на ОД МВР- Шумен за периода от 01.01.2020г. до 
30.04.2020г. и препоръчва същият да бъде качен на сайта на Областна администрация- 
Шумен. 

Срок: 29.05.2020г. 
Отговорник: секретаря на ОКДБП 

 
 
 
2. В изпълнение препоръките на ДАБДП и с цел ревизиране на годишния доклад за БДП за 

2019г.- на област Шумен в срок до 29.05.2020г. ОПУ Шумен и председателите на 
общинските комисии от десетте общини на област Шумен е наложително да изпратят до 
председателя на ОКБДП следната информация:  

- Подробен и точен анализ от страна на стопаните на пътищата от републиканската и 
общинските пътни мрежи и улици за предприетите мероприятия с цел ограничаване на 
причините довели до концентрацията на ПТП ; 

- Подробен и точен анализ на ПТП и оценка на риска от такива в населените места;  
- Краткосрочните и средносрочните мерки, заложени в генералните планове на общините 

за организация на движението в населените места (ако няма разработени такива 
генерални планове, то е наложително в спешен порядък да се изготвят такива); 

- Приетата система от мерки за предпазване на служители и работници от наранявания 
или загуба на живот в резултат на ПТП по време на работа; 

- Община Каолиново, Каспичан и Никола Козлево е необходимо да ни предоставят 
информация за „Състояние на обществения транспорт по общини“. 

 



Срок: 29.05.2020г. 
Отговорник: Председателят и членовете на ОКБДП 
  
                       

3. В изпълнение препоръките на ДАБДП и с цел ревизиране на план-програмата за БДП за 
2020г. на област Шумен е наложително: 

- По мярка „Създаване и активизация на общински комисии по БДП“ – всички общини е 
необходимо да ни предоставят ясен отговор , а именно предвижда ли се създаването на 
общинска комисия по БДП и кога. Нека се има впредвид и факта, че План- програмата е 
със срок на изпълнение 2020г., а не 2023г. 

- По мярка „Подготовка и провеждане на обучителни, образователни, информационни и 
популяризиращи инициативи за опазване на живота и здравето на хората в пътното 
движение на областно и общинско ниво“ ОДМВР – Шумен е необходимо да коригира 
част от формулировките на предвидените дейности и мероприятия, а БЧК и РЗИ да ни 
предоставят информация по тази мярка.  

- По мярка „Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо 
работещите в организациите на бюджетна издръжка за предпазването им от ПТП при 
взаимодействие с пътната система, съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана 
методология“ е наложително всички общини от областта да разработят и приемат 
въпросните системи от мерки, да ни ги доведат до знанието , а ние да ги изпратим за 
преглед в ДАБДП. 

- По мярка „Изрично регламентиране на пътната безопасност във функционалните 
задължения на общинските администрации“, информацията от десетте общини не е 
пълна ,точна и конкретна. 

- По мярка „Извършване на анализ и оценка на организацията на дейностите по 
управление на пътната инфраструктура в общинските администрации с цел 
оптимизацията ѝ“, отговорите на общините от областта са неточни и имат 
препоръчителен характер. Наложително е текстовете да бъдат преформулирани и да 
останат само тези, които реално ще бъдат изпълнени. 

- По мярка „Текуща актуализация на организацията и безопасността на движение в 
градовете“, информацията трябва да се коригира, да бъде реална и да кореспондира с 
конкретното изискване на мярката. Необходимо е да бъде посочен от общините и 
заделеният финансов ресурс, необходим за изпълнението на планираните дейности. 

Срок: 29.05.2020г. 
Отговорни: Председателите на общинските комисии БДП и членовете на ОКБДП 
 
4. Приема се инициативата „С предпазен колан на задната седалка“ и старта на кампанията 

през м. Октомври 2020г. с участието на 2350 деца от 33 училища и  от 30 населени места 
в общините: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Никола Козлево, Нови Пазар 
и Хитрино. ОКДБП Шумен приема актуализирания устройствен правилник и 
поставените цели за изпълнение в план-програмата за подобряване БДП в област Шумен 
за 2020г. 

 
Срок: м. Октомври2020г. 
Отговорник: г-жа Елена Захариева, секретар и членове  
на ОКДБП 

 



5. Приема се разработеният от работната група примерен план за провеждане на съвместно 
регионално учение през последната десетдневка на м. Септември 2020г., но с 
направените препоръки и предложения за корекции, доуточнения и допълнения.  
 

Срок: за ревизиране на примерния план 29.06.2020г. 
Отговорник: председателят на ОКБДП, секретар и 
членове на ОКБДП 

 
    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    …………………..                          СЕКРЕТАР:     …………………..  

Петко Шаренков                                                       Стоянка Михайлова 
Заместник областен управител                               Младши експерт в Дирекция „АКРРДС“ 
на област Шумен     


