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22.06.2021 година
Днес, 22.06.2021 година, се проведе редовно присъствено заседание на ОКБДП Шумен.
На заседанието взеха участие:
Председател на Областната комисия по БДП: Проф. д-р Сашо Евлогиев - зам. 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. Пламен Цолчовски - директор „Автомобилна администрация“, гр. Варна
4. Людмил Лозанов - началник група ПК и ПД към РД ПБЗН- Шумен
5. Албена Тодоринова - началник на отдел при РУО – Шумен
6. Инж. Васил Ковачев - ръководител група транспорт при ЦСМП –Шумен
7. Мирослав Савчев - гл. експерт в РЗИ – Шумен
8. Пламен Петров - директор на ОС на БЧК- Шумен
9. Владимир Събев - Ст. Експерт в община Шумен
10. Йоана Пенчева - община Велики Преслав
11. Билгин Мюмюнов - зам. кмет на община Каолиново
12. Милен Минчев - зам. кмет на община Каспичан
13. Калоян Кирив -директор „СА“ в община Смядово
14. Кязим Исмаил - гл. специалист “ОМП” в община Хитрино.
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На заседанието на ОКБДП присъства on-line и представител на ДА “Безопастност на движение по пътищата” – г-н Росен
Рапчев – главен експерт в агенцията.
НАЧАЛО: 10:00 ч.
Председателят на ОКБДП г-н Сашо Евлогиев - зам. областен управител на Област Шумен, обяви наличието на кворум,
откри заседанието и предложи проект за дневен ред :

1. Отчет на изпълнението на решенията от предходното заседание на ОКБДП.
2. Обсъждане на текуща информация за дейността на ОКБДП по БДП през второто
тримесечие на 2021 г. (съгл. Приложение № 1).
3. Отбелязване на 29 юни – ден на безопасността на движението по пътищата. Обсъждане
на мероприятия на общинските комисии по БДП, ръководителите на териториални
структури на държавни администрации.
4. Обсъждане на предложение за обучение на тема: Взаимодействие между човека и средата
на придвижване.
5. Други
ПО ТОЧКА 1
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА ОТ ПРЕДХОДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП
Докладва: Председателя на ОКБДП
Докладващият представи следната информация: Годишният доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020
год. беше подготвен и изпратен в ДАБДП в определения срок. Община Хитрино и отдел “Автомобилна администрация Шумен” са закъснели с отчета си. В резултат на това годишния доклад е върнат от ДАБДП. След попълване на липсващата
информация същия е изпратен в ДА и приет.
Г-н Евлогиев призова за спазване на посочените срокове, отговорно поведение към отправени указания за предоставяне на
информация и за прецизиране на информацията по периодични и текущи доклади и план програми.
Изказване на член на ОКБДП: няма
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Изказване на представителя на ДАБДП:
Г-н Росен Рапчев отбеляза, че докладите на общините трябва да бъдат систематизирани. Информацията трябва да бъде
периодична и постоянна и тази информация трябва да се натрупва постоянно в базата данни за да може да се докладва.
ПО Т. 1 КОМИСИЯТА РЕШИ:
На основание чл.3, ал. 2 т. 4 приема отчет за изпълнение на решенията от предходното заседание на ОКБДП.

ПО ТОЧКА 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП
Докладва: Председателя на ОКБДП
Докладващият представи следната информация: По отношение на текущата информация за дейността по БДП на членовете
на ОКБДП, община Хитрино и отдел “Автомобилна администрация - Шумен” не са изпратили в срок информацията. Въпреки,
че бяха изпратени 2 писма за уведомяване на членовете на ОК.
Изказване на представителя на ДАБДП:
Г-н Росен Рапчев отбеляза, че за 2020 год. на територията на област Шумен има един участък с концентрация на пътни
транспортни пришествия на кръстовището за с. Ивански. Заяви също така, че областната дирекция на МВР работи
изключително добре с превантивните кампании насочени към деца. Той посочи, че област Шумен е една от областите, в която
това е основен приоритет. Г-н Рапчев даде насоки за подобряване на безопасността на движение по пътищата като места за
успокояване на движението особено в малките населени места, през които преминава транзитен трафик, мини кръгови
кръстовища, s-образни шикани, стесняване на пътното платно, за да може участниците в движението да намалят скоростта.
Отбеляза също така, че през последния месец и половина има повишаване на пътнотранспортните пришествия, за които найчесто причината е неправилно изпреварване и неспазване на дистанция между превозните средства.
Изказвания на членове на ОКБДП:
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Г-н Дундаков заяви, че този участък не е с концентрация па пътно транспортни произшествия. Причината за настъпване на
произшествието е водач навлязъл в насрещното движение и не е свързано с инфраструктурата. Отбеляза, че до момента на
територията на област Шумен са настъпили 43 тежки пътно транспортни произшествия, които са с 10 повече в сравнение с 2020
год. Загиналите до момента са трима с двама по-малко от миналата година. Ранените са 58 и са 20 човека повече от миналата
година. На територията на област Шумен са установени 5 случая на водачи след употреба на алкохол.
Г-н Минчев заяви, че на територията на община Каспичан преминават републикански пътища, които в повечето случаи
преминават през централните части на населените места. Отбеляза, че през последните години се забелязва много силен трафик
на тежки пътно транспортни средства.
Г-н Цолчовски отбеляза, че “Автомобилна администрация - Шумен” осъществяват строг контрол на товарните автомобили,
относно претоварването съвместно с ОДМВР, както и проверки за нерегламентирани превози.

ПО Т. 2 КОМИСИЯТА РЕШИ:
На основание чл.3, ал.2 т. 5 приема текущата информацията за дейността на ОКБДП.

ПО ТОЧКА 3
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 29 – ЮНИ ДЕН НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Докладва: Председателя на ОКБДП
Докладващият представи следната информация: До днес в ОКБДП има получена информация от община Шумен, община
Каспичан, община Смядово и от други структури за отбелязване на 29 юни ден безопасността на движение по пътищата.
Изказвания на членове на ОКБДП:
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Г-н Събев отбеляза, че към момента в община Шумен ще бъде отчетен 29 юни в две детски градини които имат изградени
площадки по пътна безопасност.
Г-жа Тодоринова докладва, че е създадена организация за отбелязване на 29 юни с поредица от събития с вид на проектна
дейност. Ще бъде направена и подготовка за поведението на децата през лятната ваканция нещо което е традиция в нашите
училища.
Г-н Минчев информира, че е поканен лектор за децата от община Каспичан, отбеляза също че се предвижда и викторина и за
всички деца участвали в празника ще има подаръци.
Г-н Дундаков подчерта, че това е ден на пътната безопасност и основен фактор са водачите на моторни превозни средства.
Г-н Киров отбеляза също, че на територията на община Смядово има детска градина с изградена площадка по пътна безопасност
в която редовно се провеждат под формата на игра обучение на децата.
Изказване на представителя на ДАБДП:
Г-н Рапчев подчерта, че на 29 юни трябва да се обърне внимание на водачите на моторни превозни средства и на родителите.
Той отбеляза, че те са хората които трябва да предприемат действия за правилното поведение на участниците.
Г-н Събев зададе въпрос към представителя на ДАБДП: с какво тази година ДА ще подпомогне отбелязването на 29 юни. В
предходни години е имало билбордове, флаери и др.
Отговор: Поради пандемичната обстановка тази година ДА няма възможност да изпрати нагледни материали.

ПО Т. 3 КОМИСИЯТА РЕШИ:
На основание чл.3, ал.2 т. 5 приема отчетната информация за сведение.
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ПО ТОЧКА 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ”ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЧОВЕКА И СРЕДАТА НА
ПРИДВИЖВАНЕ”
Докладва: Председателя на ОКБДП
Председателят на ОКБДП даде думата на вносителя г- н Владимир Събев
Изказване на член на ОКБДП:
Г-н Събев сподели, че е необходимо да се организира и проведе обучение на служителите на различни структури по тази тема от
ДАБДП. Ползата ще бъде за всички участници в движението и ще намали възможността за възникване но ПТП.
Г-н Събев отправи въпрос към представителя на ДАБДП: “Може ли да се проведе такова обучение ?”
Изказване на представителя на ДАБДП:
Г-н Рапчев заяви, че предстоят обучения и всички структури, членове на ОКБДП ще бъдат уведомени за това.

ПО Т. 4 КОМИСИЯТА РЕШИ:
На основание чл. 3, ал. 2 т. 7 приема отчетната информация за сведение.

ПО ТОЧКА 5
ДРУГИ
Докладва: Председателя на ОКБД
Докладващия представи следната информация: В Областна администрация Шумен постъпи писмо, вх. № 94Ц-00-2 на
16.06.2021 г. от организационен комитет на гр. Шумен, кв. Мътница, във връзка с извеждане на движението на товарни
автомобили извън центъра на квартала, с цел осигуряване на живота и сигурността на гражданите.
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Изказвания на членове на ОКБДП:
Г-н Цолчовски докладва, че сигнала е изпратен и до “Автомобилна администрация”, като ръководството на структурата е
реагирало незабавно и има изпратени екипи на територията на кв. Мътница за осъществяване на цялостен контрол по
претоварване на автомобилите, разпиляване на товари, спазване на времето за шофиране и почивка и др..
Г-н Дундаков заяви, че няма алтернативен маршрут за преминаване на тежкотоварни моторни превозни средства. Той отбеляза,
че единствено нещо което може да се направи е да се контролира пренатоварването и да се ограничи скоростта до минималната.
Г-н Събев отбеляза, че проблема е от преди 2012 год. и, че тежкия трафик преминава през централната улица на квартала.
Местоположението на част от фирмите, чиито тежки товарни автомобили преминават по този маршрут нямали възможност за
обходен маршрут.

ПО Т. 5 КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. ОДМВР да провери наличността и изправността на пътните знаци.
2. Да продължи контрола от Автомобилна администрация.
3. Да се организира работна среща с фирмите, инициативния комитет, представител на община Шумен и представители на
държавни структури.

(п) съгл. ЗЗЛД
/проф. д-р Сашо Евлогиев/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП – ШУМЕН

(п) съгл. ЗЗЛД
/Мария Русева/
СЕКРЕТАР НА ОКБДП - ШУМЕН
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