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

 
 

ДАБДП 

 

 
 

Безопасна Универсална Мобилност 

 

 

 
ПРОТОКОЛ № 7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ГАБРОВО 
 

НЕПРИСЪСТВЕНО /26.10.2020 г. – 06.11.2020 г./ 
  

 

Проведе се редовно, неприсъствено заседание на ОКБДП Габрово 

 

На заседанието взеха участие: 

 

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

7. Деян Дойнов – РУО– Габрово 

8. Любен Симеонов – СБА – Габрово 

9. д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово 

10. Мариета Папазова – РЗИ – Габрово 

11. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово 

12. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово 
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НАЧАЛО: от 26.10.2020 г. (неприсъствено) 

 

Председател на ОКБДП Габрово, обяви наличието на кворум (след получени 12 отговора от 

членовете на ОКБДП в указания срок), откри заседанието и представи дневния ред със следните 

точки: 

 

1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред 

2/ Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете  

на ОКБДП (при редовни заседания) 

3/ Обобщен преглед на изпълнението на решения от предходни заседания  

на ОКБДП (при редовни заседания) 

4/ Други 

5/ Списък на решенията от заседанието на ОКБДП  
 

 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

 

Докладващият представи следната информация: 

Изпратена обобщена информация за заседанието на ОКБДП – Габрово до всички членове на 

Комисията, със срок на отговор до 06.11.2020 г. за гласуване по дневен ред, приемане на 

информации и приемане на „Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа 

на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата – Габрово“ 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

Няма постъпили предложения в указания срок. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието – 14 гласа „за“ 

 

 

ПО ТОЧКА 2 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП 

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

 

Докладващите представиха следната информация:  

 

Областна  

администрация 

Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

По всички мерки, заложени в План-програмата по БДП на област Габрово за 2020 

г., мерките се изпълняват в поставения срок и време, според ангажиментите и 

отговорностите на ангажираните служители. 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема отчетената информация за сведение – 14 гласа „за“ 
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Общини  Докладваната съгласно образец 4.2 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Мерките към дата 06.11.2020 г. се изпълняват 
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение – 14 гласа „за“ 

 

 

ОДМВР Докладваната съгласно образец 4.3 информация (справка за пътнотранспортния 

травматизъм; изпълнени мерки по областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по 

решения от предходни заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по 

констатирани проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Информацията е описана подробно в образец 4.3. 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема отчетената информация за сведение – 14 гласа „за“ 

 

 

ОПУ Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Информацията е описана в образец 4.1. 

-  
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема отчетената информация за сведение – 14 гласа „за“. 

 

РУО Докладваната съгласно образец 4.5 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Информацията е описана в образец 4.5. 

-  

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема отчетената информация за сведение - 14 гласа „за“. 
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ЦСМП Докладваната съгласно образец 4.6 информация (справка за пътнотранспортния 

травматизъм и дейността на ЦСМП; изпълнени мерки по областната План-програма за БДП; 

изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП; предложените точки в 

дневния ред по констатирани проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Информацията е описана в образец 4.6. 

-  
 

Изказвания на членове на ОКБДП: 

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема отчетената информация за сведение - 14 гласа „за“. 

 
 

РЗИ Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Няма ангажимент да докладва на тримесечие! 

-  
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема отчетената информация за сведение - не е подлагано на гласуване. 

 

БЧК Докладваната съгласно образец 4.8 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

 

Не е постъпила информация от БЧК-Габрово 

-  
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема отчетената информация за сведение – не е подлагано на гласуване 

 

 

ООАА Докладваната съгласно образец 4.1 информация (изпълнени мерки по  

областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни 

заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани  

проблеми/казуси) се обобщава както следва:  

Не е получена информация от РДАА - Плевен 
 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема отчетената информация за сведение – не е подлагано на гласуване. 
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ПО ТОЧКА 3 

ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

1. Отбелязване на 29 юни – „Ден по безопасност на движението по пътищата“; 

2. Отбелязване на „Дни по безопасност на пътя 16-22 септември 2020 г.“ – провеждане на 

събитие „Движи се…РАЗУМНО“, проведено на 18.09.2020 г. на пл. „Възраждане“ в гр. 

Габрово 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема отчетената информация за сведение – 14 гласа „за“. 

 

 

 
 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ  
Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

 

Докладващият представи следната информация:  

Приемане на „Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата – Габрово“ 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Няма постъпили предложения по проекта на „Правила на ОКБДП – Габрово“ 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема „Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областна 

комисия по безопасност на движението по пътищата – Габрово“, по методически указания 

на ДАБДП 

 

 

Председателят на ОКБДП закри заседанието. 
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ПО ТОЧКА 5 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 
 

Решение  За сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

1. ОКБДП – Габрово приема 

представените информации за 

дейността  по БДП на членовете 

на ОКБДП за трето тримесечие на 

2020 г. 

За сведение - - 

2. ОКБДП – Габрово  приема 

„Правила за състава, функциите, 

дейността и организацията на 

работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по 

пътищата – Габрово“ 

За сведение и 

изпълнение 

Членове на 

ОКБДП 

Настоящите 

правила влизат 

в сила от 

16.11.2020 г. 

 

КРАЙ: 06.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

1. Образец 4.0-Текуща информация ОКБДП-Габрово(11-2020); 

2. „Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областна комисия 

по безопасност на движението по пътищата – Габрово“ 

 

 

 

 

 

 

 

/П/   /П/ 

…………………………………………                                             

       МАРИЯ ПЕНЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП - Габрово 

 

     …………………………………… 

        София Димитрова 

                          СЕКРЕТАР НА ОКБДП-Габрово               

 

 

 

 


