
Вътр. № 1-59-29 / 20.02.2020 г. 

УТВЪРЖДАВАМ:      /П/ 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Областен управител на област Силистра, 

Председател на Областната комисия 

по безопасност на движението по пътищата 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

 ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

Днес, 20 февруари 2020 г. в 10.00 ч. в Заседателна зала № 1 на Областна 

администрация Силистра се проведе заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата към Областен управител на област 

Силистра. За заседанието бяха изпратени до всички членове на Комисията, 

покани с дневния ред и необходимите материали за запознаване. 

В началото на заседанието г-н Ивелин Статев приветства присъстващите и 

обяви, че съгласно чл. 16 от Правилата за работа на Областната комисия по безопасност 

на движението по пътищата, заседанието е редовно, ако присъстват не по-малко 

половината от членовете на Комисията. На заседанието присъстваха 17 от общо 21 

членове и беше на лице необходимия кворум за провеждането му.  

Областния управител обяви следния дневен ред: 

 

1. Представяне на доклади по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилата за работа на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен 

управител на област Силистра; 

2. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за 2019 г., за изпълнение на 

областната политика по безопасността на движението по пътищата в област 

Силистра;  

3. Разглеждане и приемане на План-програма за 2020 г., за изпълнение на 

областната политика по безопасността на движението по пътищата в област 

Силистра; 

4. Разглеждане и приемане на график за провеждане на заседанията на 

ОКБДП; 

5. Други, 

след което информира присъстващите, че съгласно чл. 17 от Правилата за работа 

на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, мотивирани 

предложения за изменения и допълнения на дневния ред могат да се правят от 

членовете на Комисията и непосредствено преди неговото гласуване. Не последваха 

предложения за промяна и допълнение и се премина към гласуване. 

След явно гласуване, с 17 гласа „За“; 0 гласа „Против“ и 0 гласа 

„Въздържал се“, на основание чл. 18 от Правилата за работа на Областната 
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комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на 

област Силистра, Комисията 

РЕШИ: 

ПРИЕМА така предложения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред, г-н Статев даде думата на присъстващите за 

представяне на доклади по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилата за работа на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област 

Силистра. 

Пръв думата взе инж. Ивелин Чолаков - представител на община Силистра, 

които информира присъстващите, че на 24.02.2020 г., ще се проведе заседание на 

Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата в община Силистра, 

където ще бъде одобрен доклад за БДП през 2019 г. и ще бъдат набелязани мерки за 

повишаване на БДП през 2020 г. На заседанието ще бъде разгледан и проект на 

Система за безопасност на движението по пътищата в община Силистра. 

Последователно думата беше взета от комисар Димо Василев – началник на 

отдел „Охранителна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Силистра и г-н 

Павлин Пасков – ръководител транспорт на Център за спешна медицинска помощ – 

Силистра, които представиха в цифрово изражение ПТП и повикванията за тях, но и 

двамата изразиха становище, че в последното тримесечие на 2019 г., 

пътнотранспортната обстановка се е влошила и се е увеличил травматизмът по 

пътищата. Повдигнат беше и въпросът за предприемане на адекватни мерки за 

обезопасяване на опасното кръстовище между пътища I-7, II-21 и III-213. 

Д-р инж. Евгени Аврамов - началник на ОО „АА“ Силистра, уведоми 

присъстващите, че според влезлият в сила нов Устройствен правилник на 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областен отдел „Автомобилна 

администрация“ - гр. Силистра, вече е звено към Регионална дирекция „Автомобилна 

администрация“ - гр. Русе, на която са вменени контролните функции. 

Г-н Йордан Йорданов и г-н Юнал Феим, представители съответно на община 

Кайнарджа и община Дулово, представиха накратко извършените дейности по ПДП, 

през последното тримесечие на 2019 г. - изградени изкуствени неравности, освежени 

пешеходни пътеки и извършени текущи ремонти по пътищата на територията на 

съответната община.  

В продължението на заседанието, думата взе г-жа Красимира Колева - 

представител на ОПУ - Силистра, която посочи дейностите извършени от служителите 

на ОПУ Силистра през отчетния период - добро поддържане на третокласната пътна 

мрежа, извършване на текущи и превантивни ремонти, отводнителни дейности и 

асфалтиране на пътни участъци. Тя изтъкна, че парите за ремонти и поддръжка за 

единица площ са в твърде нисък размер, както и припомни проблемите с опасното 

кръстовище между пътища I-7, II-21 и III-213 и пътят за Добрич през с. Межден в 

община Дулово, чиито ремонт ще започне през месец юни. 

Представителите на  ОС на БЧК Силистра, РЗИ Силистра и РУО Силистра, 

съответно г-жа Маргарита Касабова, г-жа Красимира Кръстева и г-жа Майя 

Григорова, в докладите си засегнаха най-вече броя на проведените обучения и 

инструктажи, касаещи БДП според техните компетенции, броя на обучените деца, 

ученици, учители и служители. 
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Г-н Севджан Адем - зам.-кмет на община Ситово, съобщи на присъстващите за 

изградените изкуствени неравности и за извършената рехабилитация на пътните 

участъци с. Нова Попина - с. Искра - с. Ситово и с. Поляна - с. Попина. 

От страна на РД ПБЗН - Силистра, думата взе г-н Явор Минков, които 

информира присъстващите за участие в проведените учения и обучения, касаещи БДП, 

както и действията извършени „на терен“ при  10 ПТП. 

Последен от присъстващите направи изказване г-н Теодор Желев - 

административен ръководител на Окръжна прокуратура Силистра, който посочи 

цифровото изражение на досъдебните производства, свързани с ПТП, тежко ранени и 

загинали. Той увери присъстващите, че започналите акции за намаляване на битовата 

престъпност (към която спадат и ПТП), които няма да имат кампаниен характер, а ще 

се извършват ежеседмично, целогодишно и най-вече в малките населени места, в които 

няма постоянни представители на МВР. Г-н Желев изтъкна, че освен мерки за 

намаляване на битовата престъпност, приоритетно ще се предприемат мерки и за 

спазване на законодателството при дейностите по управление на водите и отпадъците, 

и усвояване на еврофондовете, за резултатите от които гражданите ще бъдат 

информирани.  

След приключването на докладите по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилата за работа на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен 

управител на област Силистра, г-н Статев предложи да се премине към втора точка 

„Разглеждане и приемане на Годишен доклад за 2019 г., за изпълнение на областната 

политика по безопасността на движението по пътищата в област Силистра“, като 

уведоми присъстващите, че Годишния доклад за 2019 г. и План-програмата за 2020 г., 

са предоставени в Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата, от 

където е получено писмо с препоръки, за някой изменения и допълнения, които вече са 

отразени в стария вариант на документите, и даде думата на г-н Раданов, да посочи 

разделите и точките в които са направени промени. Г-н Раданов представи нужната 

информация, не последваха коментари, въпроси и допълнения, и г-н Статев предложи 

да се премине към гласуване за приемане на „Годишен доклад за 2019 г., за изпълнение 

на областната политика по безопасността на движението по пътищата в област 

Силистра“ 

След явно гласуване, с 16 гласа „За“; 0 гласа „Против“ и 1 гласа 

„Въздържал се“, на основание чл. 18 от Правилата за работа на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на 

област Силистра, Комисията 

РЕШИ: 

 

ПРИЕМА Годишен доклад за 2019 г., за изпълнение на областната политика по 

безопасността на движението по пътищата в област Силистра.  

 

Като мотив за гласуване „Въздържал се“, инж. Ивелин Чолаков, посочи че 

предоставената от  община Силистра информация за Годишния доклад, не фигурира в 

пълен размер в обобщения документ. Г-н Статев, увери инж. Чолаков, че ще бъдат 

направени необходимите допълнения. 

 

По точка трета „Разглеждане и приемане на План-програма за 2020 г., за 

изпълнение на областната политика по безопасността на движението по пътищата в 
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област Силистра“, г-н Статев напомни на присъстващите, че документът им е изпратен 

в електронен вариант,  за предварително запознаване. Не последваха коментари, 

въпроси и допълнения, след което г-н Статев  предложи да се подложи на гласуване 

приемането на „План-програма за 2020 г., за изпълнение на областната политика по 

безопасността на движението по пътищата в област Силистра“. 

След явно гласуване, с 16 гласа „За“; 0 гласа „Против“ и 1 гласа 

„Въздържал се“, на основание чл. 18 от Правилата за работа на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на 

област Силистра, Комисията 

РЕШИ: 

ПРИЕМА План-програма за 2020 г., за изпълнение на областната политика по 

безопасността на движението по пътищата в област Силистра. 

Като мотив за гласуване „Въздържал се“, инж. Ивелин Чолаков посочи, че 

според него има неточности в документа. Г-н Статев, предложи на инж. Чолаков да 

представи писмено становището си, за да извършат промени, ако е необходимо. 

 

По четвърта точка „Разглеждане и приемане на график за провеждане на 

заседанията на ОКБДП“, г-н Статев отново информира присъстващите, за датите от  

графика за провеждане на заседания на ОКБДП. Не последваха предложения за 

промяна и се премина към гласуване. 

 

След явно гласуване, с 17 гласа „За“; 0 гласа „Против“ и 0 гласа 

„Въздържал се“, на основание чл. 18 от Правилата за работа на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на 

област Силистра, Комисията 

РЕШИ: 

ПРИЕМА График за провеждане на заседанията на ОКБДП. 

 

След преминаване към точка пета „Други“, г-н Статев даде думата на 

присъстващите за становища, въпроси и коментари по проблемите на безопасността на 

движението в област Силистра. Такива не последваха. 

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Статев благодари на всички за участието, 

и закри заседанието. 

 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАХА: 

 

1. Ивелин Статев – Областен управител на област Силистра и Председател 

на Комисията; 

2. Илиян Великов – заместник областен управител и заместник-

председател на Комисията. 
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3. Жулиан Раданов – старши експерт в Областна администрация Силистра 

и зам. секретар на Комисията; 

4. Ридван Сюлейман – старши специалист, Община Главиница; 

5. Юнал Феим – старши специалист, Община Дулово; 

6. Севджан Адем – зам.-кмет, Община Ситово; 

7. инж. Ивелин Чолаков – главен експерт, Община Силистра; 

8. Майя Григорова – старши експерт, Регионално управление на 

образованието – Силистра; 

9. инспектор Явор Минков – Регионална дирекция „Пожарна безопасност 

и защита на населението“ – Силистра; 

10. Красимира Колева – началник отдел, Областно пътно управление – 

Силистра; 

11. Маргарита Касабова – директор на ОО на БЧК – Силистра; 

12. комисар Димо Василев – началник на отдел „Охранителна полиция“ 

към Областна дирекция на МВР – Силистра; 

13. Красимира Кръстева – главен експерт, Регионална здравна инспекция – 

Силистра; 

14. Павлин Пасков – ръководител транспорт, Център за спешна медицинска 

помощ – Силистра; 

15. д-р инж. Евгени Аврамов – началник на Областен отдел „Автомобилна 

администрация“ – Силистра; 

16. Теодор Желев – Окръжен прокурор на Силистра; 

17. Йордан Йорданов – главен специалист, Община Кайнарджа 

 

 

Протоколист: Жулиан Раданов, зам. секретар на Комисията 


