ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА - ШУМЕН
ПРОТОКОЛ № 4
Днес, 03.12.2020 г., се проведе редовно неприсъствено заседание на Областната комисия
по безопасност на движението по пътищата – Шумен.
На членовете на ОКБДП, беше изпратено писмо с изх. №15-24-1/197, в което бяха
приложени следните приложения:
1. Текуща информация за дейността по БДП (Образец № 7);
2. Проект на Областна План-програма за изпълнение на областната политика по БДП
през 2021 г. в област Шумен (Образец № 5);
3. График за провеждане на заседанията на ОКБДП през 2021 г.;
4. Правила за дейността на ОКБДП
5. Доклад на област Шумен за изпълнение на мярка 100 от Плана за действие за
подобряване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г..
На заседанието в неприсъствена форма участваха:
Председател на Областната комисия по БДП: Петко Шаренков - зам. областен управител
на Област Шумен
Членове на Областната комисия по БДП:
1. Радостина Атанасова –младши експерт в Областна администрация Шумен
2. Комисар Йордан Дундаков - началник отдел при ОД на МВР Шумен
3. Гл. инспектор Веселин Георгиев- началник сектор ПП при ОДМВР- Шумен
4. Евгени Георгиев- гл. Специалист в ОПУ -Шумен
5. Коста Костов- инспектор към ОО „Автомобилна администрация“, гр. Шумен
6. Людмил Лозанов- началник група ПК и ПД към РД ПБЗН- Шумен
7. Албена Тодоринова - началник на отдел при РУО – Шумен
8. Инж. Васил Ковачев - ръководител група транспорт при ЦСМП –Шумен
9. Мирослав Савчев- гл. Специалист в РЗИ – Шумен
10. Пламен Петров - директор на ОС на БЧК- Шумен
11. Орлин Куздов - зам. Окръжен прокурор към Окръжна прокуратура Шумен
12. Елена Захариева - представител на СНЦ
13. Владимир Събев - Ст. Експерт в община Шумен
14. Илхан Сали - зам. кмет на община Венец
15. Нина Асенова - зам. кмет на община Велики Преслав
16. Севдат Беев - гл. Специалист в община Върбица
17. Билгин Мюмюнов - зам. кмет на община Каолиново
18. Милен Минчев - зам. кмет на община Каспичан
19. Иван Иванов - зам. кмет на община Никола Козлево
20. Калоян Хинчев - секретар на община Нови Пазар
21. Калоян Кирилов -директор „СА“ в община Смядово
22. Гюлен Реджеб - гл. Специалист в община Хитрино
Заседанието на Комисията протече при следния дневен ред:
1. Доклад от членовете на ОКБДП за дейностите свързани с безопасността на
движението по пътищата съгласно указанията на ДАБДП - Образец 7.0;
2. Приемане на Проект за „Областна План-програма за изпълнение на областната
политика по БДП през 2021 г. в област Шумен“, съгласно Образец 5.0;
3. Приемане на график за провеждане на заседанията на ОКБДП през 2021 г.;
4. Запознаване на членовете на ОКБДП с правилата за дейността на ОКБДП, разработени
от ДАБДП;
5. Запознаване членовете на ОКБДП обобщен Доклад на област Шумен за изпълнение на
мярка 100 от Плана за действие за подобряване на безопасността на движението по пътищата за
2020 г. съгласно указанията на ДАБДП.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На всички членове на ОКБДП в писмо наш изх.№15-24-1/197 е приложен доклада за
дейностите свързани с безопасността на движението по пътищата за последното тримесечие,
съгласно указанията на ДАБДП. По приложеното към писмо наш изх.№15-24-1/197 , Образец
7.0 не взеха участие следните общини и институции: община Каолиново, община Хитрино,
БЧК и ООАА.
Получени са становища и мнения от членовете на ОКБДП - от Регионална здравна
инспекция - Шумен и община Велики Преслав, като същите няма възражения и препоръки.
Останалите членове на комисията не изразяват становища и препоръки.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На всички членове на ОКБДП в писмо наш изх.№15-24-1/197 е приложен проекта за
„Областна План-програма за изпълнение на Областната политика по БДП през 2021 г. в област
Шумен“.
Получени са становища и мнения от членовете на ОКБДП – от Регионална здравна
инспекция - Шумен и община Велики Преслав , като същите няма възражения и препоръки.
Останалите членове на комисията не изразяват становища и препоръки. Общите Каолиново
и Хитрино нямат подадена информация по Образец 5.0.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На всички членове на ОКБДП в писмо наш изх.№15-24-1/197 е представен график за
провеждане на заседания през 2021 г.
Получени са становища и мнения от членовете на ОКБДП - от Регионална здравна
инспекция - Шумен и община Велики Преслав, като същите няма възражения и препоръки.
Останалите членове на комисията не изразяват становища и препоръки.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На всички членове на ОКБДП в писмо наш изх.№15-24-1/197 е приложен Правилника за
дейността на ОКБДП , разработен от ДАБДП.
Получени са становища и мнения от членовете на ОКБДП - от Регионална здравна
инспекция - Шумен и община Велики Преслав, като същите няма възражения и препоръки.
Останалите членове на комисията не изразяват становища и препоръки.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На всички членове на ОКБДП в писмо наш изх.№15-24-1/197 е представен доклад
на област Шумен за изпълнение на мярка 100 от Плана за действие за подобряване на
движението по пътищата за 2020 г..
Получени са становища и мнения от членовете на ОКБДП - от Регионална здравна
инспекция - Шумен и община Велики Преслав, като същите няма възражения и препоръки.
Останалите членове на комисията не изразяват становища и препоръки.
На база на получените становища е изготвен настоящия протокол. Такива са получени от
РЗИ – Шумен и община Велики Преслав. Останалите членове на ОКБДП не ни предоставиха
писмени отговори до посоченият от нас срок (03.12.2020 г.), то считаме, че те нямат
възражения и препоръки по всички точки от дневния ред.
РЕШЕНИЕ №1:
Приема доклада на членовете на ОКБДП за дейностите свързани с БДП, съгласно
указанията на ДАБДП - (Образец 7.0).
Срок : Постоянен
Отговорник: Председател на ОКБДП / секретар на ОКБДП
РЕШЕНИЕ №2
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема проекта за
„Областна План-програма за изпълнение на Областната политика по БДП през 2021 г. в област
Шумен“ – съгласно Образец 5.0 .

Срок : Постоянен
Отговорник: Председател на ОКБДП / секретар на ОКБДП
РЕШЕНИЕ №3
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема предложения
график за провеждане заседанията на същата 2021 г..
Срок : Постоянен
Отговорник: Председател на ОКБДП / секретар на ОКБДП
РЕШЕНИЕ № 4
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема правилата за
дейността на същата, разработени и предоставени ни от ДАБДП.
Срок : Постоянен
Отговорник: Председател на ОКБДП / секретар на ОКБДП
РЕШЕНИЕ №5
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема обобщения доклад на
Област Шумен за изпълнение на мярка 100 от Плана за действие за подобряване БДП 2020 г.,
съгласно указанията на ДАБДП.
Срок : Постоянен
Отговорник: Председател на ОКБДП / секретар на ОКБДП

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Шаренков

СЕКРЕТАР:
Радостина Атанасова

