
 
 

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  
ШУМЕН 

 
 
 

НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ /ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 10.09.2020 Г/ 
 
 

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
   1. Доклад от представителя на сектор „Пътна полиция“ за резултатите от контрола, с цел 
осигуряване на БДП на територията на Област Шумен, извършен през второто тримесечие 
на 2020 година в изпълнение на План-програма за изпълнение на Областната политика по 
безопасност на движение по пътищата за 2020 година 

 
2. Запознаване членовете на ОКБДП с реално извършените дейности по изпълнение 
препоръките дадени в писмо № 15-24-1/115 от 27.04.2020 година на Държавна агенция 
„Безопасност на движението по пътищата“. 

 
3. Доклад от представителя на ОД на МВР и представителя на РД „Автомобилна 
администрация“ за резултатите от извършените специализирани акции, съгласно тематично 
направление 3 /от План-програмата за  изпълнение на Областната политика по безопасност 
на движение по пътищата за 2020 година /“Контролна дейност“ за периода от 15.06.2020 
година до 31.08.2020 година. 

 
4. Доклад на представителите на Общините и представителите на ОД на МВР – сектор 
„Пътна полиция“ за извършените цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската 
и уличната пътни мрежи /по общини/ преди началото на учебната година, предстоящия 
зимен сезон и набелязаните за изпълнение неотложни мерки за осигуряване на БДП. 
 
5. Доклад, анализ и предприемане на конкретни действия от Общинските комисии по БДП, 
сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР и ОПУ за премахване на излишните знаци, табели, 
маркировка и други /в конкретни участъци/, както  по общинската, така и по 
републиканската пътна мрежа в Област Шумен 

 
6. Приемане на съгласувания от Държавна агенция „Безопасност на движението по 
пътищата“ – „План за провеждане на съвместно регионално учение“, с цел координация на 
дейностите: на Областна администрация, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР, 
Областно пътно управление, РДПБЗН, РД „Автомобилна администрация“, ЦСМП, Общини, 
БЧК и НПО /сдружение/ 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 РЕШЕНИЯ: 
 
1. Приема доклада, изготвен от представителя на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР 

за резултатите от контрола, с цел осигуряване на БДП на територията на област Шумен 
извършен за периода 01.05.2020 г до 31.08.2020 г в изпълнение на План-програмата. 

 
2. В срок до 26.09.2020 година членовете на ОКБДП от Общините Шумен, Каолиново, 

Върбица, Венец, Смядово, Хитрино и Никола Козлево да представят на секретаря на 
ОКБДП подробна информация за реално извършените дейности по изпълнение 
препоръките дадени в писмо № 15-24-1/115 от 27.04.2020 година на Държавна агенция 
„Безопасност на движение по пътищата“. 

                       
3. Приема доклада от представителя на РД „Автомобилна администрация-Варна“ за 

резултатите от извършените специализирани акции,  съгласно тематично направление 3 
/от план-програмата за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение 
по пътищата за 2020 година/ - „Контролна дейност“ за периода от 15.06.2020 година до 
31.08.2020 година и препоръчва специализираните акции да продължат и през 
следващото тримесечие по отделен план-график. 

4. В срок до 26.09.2020 година членовете на ОКБДП от Общините Шумен, Каолиново, 
Върбица, Венец, Хитрино, Никола Козлево и членовете на ОКБДП от ОД на МВР град 
Шумен и Областно пътно управление  да представят на секретаря на ОКБДП обобщена 
информация за извършените цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската и 
уличната пътни мрежи /по общини/ за предстоящия зимен сезон и набелязаните за 
изпълнение неотложни мерки за осигуряване на БДП. 

 
 
5. В срок до 26.09.2020 година членовете на ОКБДП от Общините Шумен, Каолиново, 

Върбица, Каспичан, Венец, Смядово, Хитрино, Никола Козлево и членовете на ОКБДП 
от Областно пътно управление и ОД на МВР град Шумен да представят на секретаря на 
ОКБДП подробни доклади, анализи и предприети конкретни действия за премахване на 
излишните знаци, табели, маркировки и други /в конкретни участъци/, както по 
общинската, така и по републиканската пътни мрежи в Област Шумен 
 


