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ДАБДП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Безопасна Универсална Мобилност

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ШУМЕН
02.09.2021 г.
Днес, 02.09.2021 г. се проведе редовно неприсъствено заседание на ОКБДП Шумен.
В заседанието взеха участие:

Председател на Областната комисия по БДП: Албена Бабева-Сланева - 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. Коста Костов - инспектор към ОО „Автомобилна администрация“, гр. Шумен
4. Людмил Лозанов - началник група ПК и ПД към РД ПБЗН- Шумен
5. Албена Тодоринова - началник на отдел при РУО – Шумен
6. Мирослав Савчев - гл. експерт в РЗИ – Шумен
7. инж. Бояница Вълкова – и.д. Началник отдел ИРД в ОПУ - Шумен
При следния дневен ред:
1/ Отчет на изпълнението на решенията от предходното заседание на ОКБДП
2/ Отчет на проведените мероприятия за отбелязване на 29 юни-Ден на безопасното
движение по пътищата
3/ Доклад от представителите на общините, членовете на ОКБДП, относно изпълнението на
мярка 4.3, мярка 4.17 и мярка 4.14
4/ Други

ПО ТОЧКА 1
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА ОТ ПРЕДХОДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП
Докладва: Секретар на ОКБДП
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Докладващият представи следната информация:
Областна
администрация

Във връзка с постъпил сигнал от организационен комитет на кв. Мътница, е
изпратено писмо с изх. № 94Ц-00-2/1/30.06.2021 г. до всички фирми
извършващи дейност в региона с апел за спазване на пътните знаци и пътната
маркировка, не допускане на претоварване на автомобилите, разпиляване на
товари, спазване на времето за шофиране и почивка и ограничаване на
скоростта до минималната.
-

ООАА

Ежедневно при извършване на пътен контрол се следи за техническото
състояние на проверяваното ППС. При извършване на комплексна проверка в
предприятията стриктно се следи за отговорността на работодателя относно
извършването на предпътен технически преглед и извършването на превози с
ППС, които са представени на периодичен преглед за проверка на техническата
изправност.
За периода 01.06.2021г. – 23.08.2021г. са съставени 48 бр. АУАН на водачи и
превозвачи, които са извършвали превоз на пътници и товари с ППС, които са
технически неизправни или не са представени на периодичен преглед за
проверка на техническата изправност.
За периода 01.06.2021г. – 23.08.2021г. са съставени 31 бр. АУАН на водачи и
превозвачи, които не спазват изискванията за времената на управление,
прекъсване и почивка.
За периода 01.06.2021г. – 23.08.2021г. са съставени 5 бр. АУАН на
предприятия, извършващи периодичен преглед за проверка на техническа
изправност на ППС.
За периода 01.06.2021г. – 23.08.2021г. е съставен 1 бр. АУАН на
предприятие, извършващо обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС.
-

ОД МВР

На 22.06.2021 г. се проведе присъствено заседание на ОКБДП, на същото беше
разгледан сигнал с приложена подписка от жителите на квартал Мътница,
които сигнализират за неправомерно движение на товарни автомобили през
населеното място, които не спазват правилата за движение по пътищата,
придвижват се с висока скорост и нарушават въведените забрани за движение.
Във връзка с това ОД МВР Шумен създаде необходимата организация,
ежедневно на територията на населеното се изпращат екипи с правомощия за
контрол на правилата на движение. В контрола са включени и технически
средства за установяване на нарушения по въведените скоростни режими.
Извършен бе оглед и на пътната сигнализация в населеното място и на
общински път SHU1185/I-2, Шумен - Каспичан, кв. Мънтица - с. Царев брод
/III-7003/, след което е отправено писмено предложение до Кмета на община
Шумен за поставяне на предварителна указателна табела “Ж-3” на
кръстовището с път III-7003 в село Царев брод, която да дава предварителна
информация на водачите на товарни автомобили с маса с товар по-голяма от
4,5 тона, че преминаването през кв. Мътница е забранено. На 30.06.2021 г.
директора на ОД МВР Шумен е издал положително писмено становище по
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представен и съгласуван проект за постоянна организация на движението по
проект за изграждане на обходен път за товарните автомобили и извеждане на
тежкотоварния трафик извън рамките на квартал Мътница.
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Приема отчетената информация за сведение.
ПО ТОЧКА 2
ОТЧЕТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 29 ЮНИ – ДЕН НА
БЕЗОПАСТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Докладва: Секретар на ОКБДП
Докладващият представи следната информация:
ОД МВР

При отбелязване на 29 юни като ден на безопасното движение по пътищата, на
територията на област Шумен бяха проведени множество инициативи и
мероприятия. Допълнително беше засилено присъствието на полицейски
служители по натоварени пътни участъци и на места с интензивно движение и
рискове от възникване на пътни инциденти. Наблегнато бе на превенцията на
нарушения и спазване на правилата за движение. Съвместно с други
институции ОД МВР Шумен взе участие при провеждането на тренинги и
публични изяви на ученици по познаване, контролиране и спазване на
правилата за движение по пътищата – общо 48 в детски градини и училища,
участие в 64 практически занятия, демонстрации и състезания в дворовете на
учебни заведения.
-

РДПБЗН

Относно проведените мероприятия за 29 юни ден на безопасното движение по
пътищата, РДПБЗН –Шумен има практика, при провеждане на обучения,
целогодишно на различни по вид и възраст целеви групи по “Предотвратяване
възникването на пожари, както и за формиране на необходимото поведение и
действия при евентуалното им възникване”, да се акцентира пред обучаемата
група и за възникване на пожар и аварийна ситуация в МПС и транспортни
средства за обществен превоз на пътници.
Проведени обучения за първото шестмесечие на 2021 г. по категории
обучаеми:
 деца, ученици и студенти – 30 занятия с 691 обучаеми;
 работещо население в системата на МОН – 2 занятия с 25 обучаеми;
 работещо население в държавната и общинска администрация – 1
занятие с 15 обучаеми;
 в други обекти – 18 занятия с 743 обучаеми;
 занятия с доброволни формирования – 2 занятия с 8 обучаеми.

РУО

Статистически данни за проведените инициативи за отбелязване на29 юни –
ден на безопасното движение по пътищата в детските градини и училищата на
територията на област Шумен
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№

Проведени инициативи

1. Проведени извънредни часове на класа и
беседи - запознаване на децата/учениците с
кратък материал за 29 юни - ден на
2. Тренинги,
безопасното
движение
по пътищата
вкл.
и публични
изяви на ученици
по познаване, контролиране (ученически
патрули) и спазване на правилата за движение
3. Мултимедийни
по пътищата от презентации
тях и от гражданите
4. Прожекция на филми с тематика за 29 юни
5. Изготвени табла и кътове със снимков
материал и информация по темата
6. Изложби и конкурси за рисунка
7. Практически занятия, демонстрации и
състезания в двора на детската
градина/училището, на специализирана
площадка по безопасно управление на
8. Училищни
викторини
по БДП
скейборд и състезания,
ролери, велосипеди
и други
ролеви
и ситуативни
превозни
средства игри, куклени и
театрални етюди, оказване на долекарска
9. Училищни
помощ и др.радиопредавания с кратък материал
за значението и смисъла на този ден
10. Дискусии
11. Изготвени и разпространени тематични
информационни материали
12. Други инициативи извън посочените в
справката

Детски
градини
(брой)
56

Училища
(брой)
49

20

28

35
30
57

45
28
38

34
37

22
27

37

27

-

2

30
28

40
21

16
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От образователните институции, попълнили справката, са проведени съвместни
инициативи с:
- Пътна полиция;
- община;
- настоятелство;
- читалище;
- Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“;
- Превантивно-информационен център, гр. Шумен;
- Автомобилна администрация;
- Съюз на българските автомобилисти;
- Автошкола „Ангелови“;
- Български червен кръст.
КОМИСИЯТА РЕШИ:
2. Приема отчетената информация за сведение.
ПО ТОЧКА 3
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ДОКЛАД ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНИТЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП, ОТНОСТНО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКА 4.3, МЯРКА 4.17 И МЯРКА 4.14
Докладва: Секретар на ОКБДП
Докладващият представи следната информация:
ОПУ

Относно изпълнението на мерки от Годишния областен план – програма на ДДП
за 2021 год., свързани с подобряването на процеса на планиране уточняваме,
че по:
 Мярка 4.3 свързана с “Координацията и взаимодействието между
стопаните на пътната инфраструктура в случая ОПУ – Шумен с ОД МВР с
цел съвместна дейност по подобряване безопасността на пътната
инфраструктура” е създадена добра организация за взаимодействие
между компетентните органи. Въведено е денонощно дежурство в
сградата на Областно пътно управление Шумен.Дежурните приемат
сигнали на денонощен телефон 0889091109 от граждани и от дежурния
на ОД на МВР Шумен, както и от дежурните от АПИ получили сигнали от
телефон 112. Има определен ред за придвижване на информацията и
предаването и на дежурните по договорите за поддържане, районните
пътни служби, началника на отдел “Инвестиционно ремонтни дейности” и
директора на ОПУ – Шумен.Информацията се въвежда по определен ред
и за определено време в “Интелигентна информационна система ЛИМА”, която служи за известяване на гражданите. След отстраняването
или след направената проверка на сигнала информацията се връща по
определен ред в Агенция “Пътна инфраструктура” – София, Областна
дирекция на МВР Шумен, Сектор “Пътна Полиция” – Шумен, Областна
дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”- Шумен и при
поискване от средствата за масово осведомяване. Сигнала се приключва
и в “Интелигентна информационна система - ЛИМА”, цялата информация
на събитието и реда на известяването се вписва в официален дневник.
Извършват се постоянни съвместни комисии с представители на
Областна дирекция на МВР – Шумен, сектор “Пътна полиция” – Шумен за
въвеждане на временни организации за безопасност на движението и
постоянни организации по републиканските пътища, огледи на опасни
участъци, набелязване на дългосрочни и краткосрочни мерки за
установени
участъци
с
концентрация
на
пътно
транспортни
произшествия.Преди въвеждане на зимно поддържане се подготвят
планове за зимно поддържане и по двата договора, които съвместно се
съгласуват с Областна дирекция на МВР – Шумен, сектор “Пътна
полиция” – Шумен, Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита
на населението”- Шумен, в които е разписан реда за своевременно
предаване на информацията и в утежнена метеорологична обстановка и
бедствени ситуации. На база на същите се изготвят и утвърждават и
Оперативните планове за зимно поддържане.
 Мярка 4.17 свързана с “Извършване на огледи на състоянието на
пътната инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния сезон,
началото на учебната година, преди началото и след края на зимния
сезон”. След направените анализи от страна на МВР за необходимост от
извършване на анализи на участъци с повишена КПТ или текущи и
регулярни
такива се извършват съвместни огледи и набелязват
съответните мерки. От страна на ОПУ – Шумен се извършват регулярни
огледи по утвърден от АПИ график с инспекции по пътна безопасност.
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Отчетените проблеми се включват в планови заявки, месечни задания и
извънредни и допълнителни задания за утвърждаване от страна на АПИ.
Мярка 4.14 свързана с “Извършване на цялостна оценка на
транспортно-експлоатационното състояние на пътната мрежа, като база
за подготовка на инвестиционните програми в частта на пътната
инфраструктура”. На база горепосочените мерки 4.3 и 4.17 и огледи
направени от районите ни пътни служители се изготвя годишник, който
включва състоянието на пътната ни инфраструктура посочено по вид
/номер/ на пътя, наименование на пътя от километър до километър и
състоянието му /добро, средно или лошо/. Съгласно направените
анализи се подготвят съответните предложения до АПИ –София за
приоритизация и включване в план програми на АПИ.

КОМИСИЯТА РЕШИ:
3. Приема отчетената информация за сведение.
ПО ТОЧКА 4
ДРУГИ
Докладва: Секретар на ОКБДП
Докладващият представи следната информация:
Няма писмено изразени теми от членовете на ОКБДП за обсъждане.

…………………………………………

……………………………………

/Албена Бабева-Сланева/

/Мария Русева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП – ШУМЕН

СЕКРЕТАР НА ОКБДП - ШУМЕН
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