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Рег. № ОСК-14-375/10/        Препис! 

29.09.2020 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

 
от онлайн заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 

 

 

Състав на комисията: 

Председател: Мария Пенева – Заместник областен управител 

Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

Членове: 

1. Деян Дончев – Община Габрово 

2. Петър Бончев - Община Севлиево 

3. Марин Маринов - Община Трявна 

4. Ангел Ангелов -  Община Дряново 

5. Деян Георгиев –  ОПУ – Габрово 

6. Александър Петров – ОО „Автомобилна администрация” – Габрово 

7. Николай Симеонов – сектор ПП при ОД на МВР – Габрово 

8. Деян Дойнов – РУО– Габрово 

9. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово 

10. Любен Симеонов – СБА – Габрово 

11. д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово 

12. Мариета Папазова – РЗИ – Габрово 

13. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово 

14. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово 

15. Христо Христов – сектор ОРПТ при ОД на МВР – Габрово 

16. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица 
 

 
 

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на цялата 

страна и предотвратяване струпване на голяма група от хора в затворено пространство, 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) проведе онлайн 

заседание на 23.09.2020 г. със следния 
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Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 
 

1. Обсъждане на проект на единен Правилник за дейността на областните комисии по 

безопасност на движението по пътищата и приложения към него (24 броя) 

2. Текущи  

 

По т. 1. Обсъждане на проект на единен Правилник за дейността на областните комисии 

по безопасност на движението по пътищата и приложения към него (24 броя). 

  

На онлайн заседанието на Комисията се включиха представителите на: 

1. Областна администрация Габрово – Председател на ОКБДП; 

2. Областна администрация Габрово – Секретар на ОКБДП; 

3. Община Габрово 

4. Община Севлиево 

5. Община Трявна 

6. РДПБЗН - Габрово 

7. Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Габрово 

8. Център за спешна медицинска помощ - Габрово 

 

В хода на обсъждането за единен Правилник на всички комисии по БДП, като цяло 

нямаше забележки по самия правилник и приложенията към него, като отново се обърна 

внимание за недостатъчния човешки ресурс за подготовка и обработка на необходимата 

информация, изисквана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. 

 

В хода на процедурата за обсъждане постъпиха и няколко писмени становища и 

предложения, както следва: 

 Районна железопътна инспекция – Г. Оряховица – „Съгласен съм 

предложения правилник за дейността на ОКБДП“; 

 Регионално управление на образованието – Габрово  - „Подкрепя и приема 

предоставения проект на единен Правилник за дейността на областните 

комисии по безопасност на движението по пътищата“; 

 Община Севлиево – „Одобрявам правилника  за дейността на Областна 

комисия по безопасност на движението по пътищата, който беше обсъждан на 

онлайн заседанието“ 

 ОД МВР – Габрово – „Сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР-Габрово нямаме 

предложения, препоръки и забележки“ 

 Община Дряново – „Запознах се с правилника и по принцип го подкрепям. 

Единствено правя забележка  относно периода за свикване на заседанието, 

който е фиксиран на 15 дни преди датата на заседанието и никъде не се вижда 

възможност в извънредни  ситуации, свикването да става и в по-кратък срок за 

изпращане на покана и дневен ред.“ 

 РЗИ Габрово – „Подкрепям правилника за дейността на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата и предложенията от Вас на онлайн 

обучението за осигуряване на достатъчно технологично време за събиране  на 

нужната информация от институциите.  
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 Окръжна прокуратура Габрово – „Нямаме предложения за изменение  и 

допълнение на предложения проект на Правилник за дейността на областните 

комисия по безопасност на движението по пътищата и приложенията към него“ 

 

 

 

По т. 2.  Текущи 

Предложение от г-н Радослав Стефанов, представител на РДПБЗН – Габрово, за 

възможност за организиране и провеждане на учение свързано с реакцията на институциите 

при ПТП. Предложението е съвместното учение да се проведе през м. ноември 2020 г., като 

датата на плануваното събитие ще бъде обсъдено допълнително на работна среща насрочена 

за 05.10.2020 г. 

 

 

 

В хода на процедурата по чл.11, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на 

ОКБДП, се получиха следните отговори: 

 

 

1. Мария Пенева – Председател на ОКБДП – „за” по всички точки 

2. София Димитрова – Секретар на ОКБДП - „за” по всички точки 

3. Деян Дончев – Община Габрово – „за” по всички точки 

4. Петър Бончев - Община Севлиево - „за” по всички точки 

5. Марин Маринов - Община Трявна - „за” по всички точки 

6. Ангел Ангелов -  Община Дряново - „за” по всички точки  

7. Деян Георгиев –  ОПУ – Габрово – не е получен отговор 

8. Александър Петров – ОО  АА – Габрово – „за” по всички точки 

9. Николай Симеонов – сектор ПП при ОД на МВР – Габрово – „за” по всички точки 

10. Деян Дойнов – РУО– Габрово - „за” по всички точки 

11. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово – не е получен отговор 

12. Любен Симеонов – СБА – Габрово - не е получен отговор 

13. Д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово - „за” по всички точки 

14. Мариета Папазова – РЗИ – Габрово - „за” по всички точки 

15. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово - „за” по всички точки 

16. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово - „за” по всички точки 

17. Христо Христов – сектор ОРПТ при ОД на МВР – Габрово – не е получен отговор 

18. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица - „за” по всички точки 

 

 

Резултат от гласуването: общ брой с право на глас – 18, 

получени отговори – 14, 

ЗА - 14, ПРОТИВ – 0,  

 

 

 

 

 

 



4 
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

 

На база на гореизложеното бяха взети следните 

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

 
1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема проект на 

единен Правилник за дейността на областните комисии по безопасност на 

движението по пътищата и приложения към него (24 броя). 

2. Провеждане на работна среща на 05.10.2020 г. за обсъждане на предложение от г-н 

Радослав Стефанов, представител на РДПБЗН – Габрово, за възможност за 

организиране и провеждане на учение свързано с реакцията на институциите при 

ПТП. 

 

 

Материалите от заседанието са неразделна част от протокола  

 

 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА,  /П/  

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  /П/   

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 


