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 ПРОТОКОЛ 

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП – СИЛИСТРА 
 30.09.2022 г. 
  

 

 

Днес, 30.09.2022 г., се проведе редовно, присъствено заседание на ОКБДП – Силистра. 

На заседанието присъстваха: 

инж. Николай Неделчев – областен управител на област Силистра; 

Николай Петров – секретар на Комисията; 

инж. Ивелин Чолаков – представител на Общинска администрация – Силистра; 

инж. Мюмюн Мюмюн – представител на Общинска администрация – Главиница; 

Нина Димитрова – представител на РЗИ – Силистра; 

Йордан Йорданов – представител на Общинска администрация – Кайнарджа; 

Майя Григорова – представител на РУО – Силистра; 

Явор Минков – представител на РДПБЗН – Силистра; 

Радостин Върбанов – представител на ОДМВР – Силистра; 

Павлин Пасков – представител на ЦСМП – Силистра; 

Красимира Колева – представител на ОПУ – Силистра; 

Владимир Иванов – представител на ОПУ – Силистра; 

Светослав Васев – представител на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, 

чрез платформа Webex. 

 

 

НАЧАЛО: 10.05 ч.  

 

 

Председателят на ОКБДП – Силистра обяви наличието на кворум, откри заседанието и представи 

дневния ред със следните точки: 

 

1/ Представяне на информация по чл. 6, ал. 3 от Правилата за работа на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра за периода 

юни – август 2022 г. 

 

2/ Представяне на информация за състоянието на инфраструктурата, касаеща БДП около 

учебни/детски заведения. 

 

3/ Приемане на график за обходи (огледи) по републиканската и общинската пътна и улична 

мрежа за нуждите за изготвянето на Годишен областен доклад по БДП за 2022 г. и Годишна 

областна план-програма по БДП за 2023. 

 

4/ Разглеждане на писмо с изх. №01-787/01.09.2022 г. на ДАБДП. 
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ПО ТОЧКА 1 

Представяне на информация по чл. 6, ал. 3 от Правилата за работа на Областната комисия 

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

за периода юни – август 2022 г. 

 

ОДМВР – Силистра 

Г-н Радостин Върбанов запозна присъстващите, че към датата на заседанието са регистрирани 76 

тежки ПТП, при които има 9 загинали и 96 ранени лица за област Силистра. Повечето сериозни 

произшествия са извън големите населени места. Завишени са стойностите в сравнение с миналата 

година по различни причини, основно поради завишения трафик през летните месеци. 

 

ОПУ – Силистра 

Г-н Владимир Иванов запозна присъстващите, че има одобрение за изпълнението на задание за 

ремонтиране и привеждане в безопасност на пътя между с. Подлес и с. Листец, където има 

регистрирани тежки ПТП, като се очаква до средата на другия месец да бъдат извършени 

съответните дейности. ОПУ – Силистра се стреми да поддържа пътната инфраструктурата. 

Извършено е почистване от растителност на критичното кръстовище на с. Калипетрово, където се 

очаква и да се изгради кръгово кръстовище. 

Инж. Николай Неделчев постави въпроса за буйната растителност около пътищата и предстоящия 

зимен сезон и апелира за съвместни действия между общинските администрации и ОПУ – Силистра. 

 

РДПБЗН – Силистра 

Г-н Явор Минков запозна присъстващите, че за отчетния период са се намесили при 6 ПТП с 6 

противопожарни автомобила и 17 човека личен състав – 1 ПТП в община Силистра, 1 ПТП в община 

Дулово, 3 ПТП в община Тутракан, 1 ПТП в община Главиница. Към момента не е проведено областно 

учение за съвместни действия поради епидемичната обстановка. 

 

ЦСМП – Силистра 

Г-н Павлин Пасков запозна присъстващите, че за отчетния период са постъпили 46 повиквания за 

настъпило ПТП, в които са регистрирани 67 пострадали лица – 42 лица с леки телесни наранявания, 

11 лица със средни, 12 лица с тежки телесни наранявания и 2 загинали лица. Има значително 

увеличаване на пострадалите спрямо предходната година. 

 

РУО – Силистра 

Г-жа Майя Григорова запозна присъстващите, че за отчетния период 7 институции – 2 детски 

градини и 5 училища са одобрени по Националната програма, Модул „Площадки по БДП“ за 

финансиране на изграждане и оборудване на площадки за обучение по БДП. 33 институции – 

училища и детски градини са участвали в мероприятия по повод 29 юни – ден на безопасността на 

движението по пътищата 
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Общинска администрация – Силистра 

инж. Ивелин Чолаков запозна присъстващите, че има 5 участъка, където е подобрена пътната 

маркировка – бул. „Седми септември“, ул. „Добрич“, ул. „Добруджа“, бул. „Македония“, и ул. 

„Велико Търново“. Изграждат се повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности при 

наличие на бюджет.  

 

РЗИ – Силистра 

Г-жа Нина Димитрова запозна присъстващите, че в отчетния период са провеждали мероприятия 

в 3 училища – в Средище, Дулово и Тутракан по повод 29 юни. Проведени са демонстрации с алко-

очила. Във връзка с 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик 

на наркотични вещества е проведено мероприятие в парк „Дунавска градина“. 

 

Общинска администрация – Главиница 

инж. Мюмюн Мюмюн изрази опасения, че много млади шофьори управляват мощни автомобили 

и се получават инциденти. Положени са изкуствени ограничители на скоростта в няколко населени 

места в общината.  

 

Общинска администрация – Кайнарджа 

Г-н Йордан Йорданов запозна присъстващите, че за отчетния период са освежени всички 14 

пешеходни пътеки на територията на общината.  

 

 

 

ПО ТОЧКА 2 

Представяне на информация за състоянието на инфраструктурата, касаеща БДП около 

учебни/детски заведения. 

 

Общинска администрация – Кайнарджа 

Г-н Йордан Йорданов запозна присъстващите, че инфраструктурата около училища и детски 

заведения е в добро състояние. 

 

Общинска администрация – Главиница 

инж. Мюмюн Мюмюн запозна присъстващите, че инфраструктурата около училища и детски 

заведения е в добро състояние. 
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Общинска администрация – Силистра 

инж. Ивелин Чолаков запозна присъстващите, че периодично се освежават пешеходните пътеки 

около училища и детски градини. 

 

 

 

ПО ТОЧКА 3 

Приемане на график за обходи (огледи) по републиканската и общинската пътна и улична 

мрежа за нуждите за изготвянето на Годишен областен доклад по БДП за 2022 г. и 

Годишна областна план-програма по БДП за 2023 г. 

 

Поради липсващи представители на общински администрации, инж. Николай Неделчев даде 

указания в срок до 17.10.2022 г. да бъде представен график за извършване на обходите в Областна 

администрация – Силистра. 

 

 

 

ПО ТОЧКА 4 

Разглеждане на писмо с изх. №01-787/01.09.2022 г. на ДАБДП. 

 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

Г-н Светослав Васев запозна присъстващите, че ДАБДП оптимизира образците, за да се облекчат 

административните процеси. Въпросите във Въпросника са редуцирани от 183 на 23 и ще бъде 

изцяло онлайн, за да не се дублира информация. Ще бъде извършен обучителен семинар за 

общинските администрации на 14.10, като общините Ситово и Дулово не са потвърдили участие. 

Променят се сроковете за Доклада, за да може констатираните проблеми при обходите на 

републиканската и общинската пътна мрежа да намерят отражение в План-програмата. Г-н 

Светослав Васев се обърна към присъстващите за мнения и коментари по предложените 

документи. 

 

инж. Ивелин Чолаков изрази опасения, че месец януари е много натоварен за администрациите 

на по-големите общини и срокът за подаване на доклад е кратък. 

 

Г-н Светослав Васев поясни, че сроковете са променени, за да има синхрон между докладите и 

планираните мероприятия, като на предстоящия семинар ще има разисквания. 
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Поради изчерпване на дневния ред, инж. Николай Неделчев закри заседанието. 

 

 

 

КРАЙ: 10.48 ч.  

 

 

 

 

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

инж. Николай Неделчев 

Председател на ОКБДП 

 

…………………………………… 

Николай Петров 

Секретар на ОКПБДП     

 

 


