ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП – СИЛИСТРА
30.06.2022 г.
Днес, 30.06.2022 г., се проведе редовно, присъствено заседание на ОКБДП – Силистра.
На заседанието присъстваха:
Минчо Йорданов – заместник областен управител на област Силистра;
Николай Петров – секретар на Комисията;
инж. Ивелин Чолаков – представител на Общинска администрация – Силистра;
Нина Димитрова – представител на РЗИ – Силистра;
Майя Григорова – представител на РУО – Силистра;
Павлин Пасков – представител на ЦСМП – Силистра;
Красимира Колева – представител на ОПУ – Силистра;
Радостин Върбанов – представител на ОДМВР – Силистра;
Петър Петров – представител на ОО „АА“ – Силистра;
Данаил Йорданов – представител на РДПБЗН – Силистра.
На заседанието взеха участие и представители на ДАБДП чрез платформа Zoom.
НАЧАЛО: 10.00 ч.
Председател 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 януари – май 2022 г.
2/ Представяне на информация за проведени инициативи във връзка с 29 юни – Ден на
безопасността на движението по пътищата.
3/ Разглеждане на писмо с изх. №01-46-133/20.06.2022 г. на ДАБДП.
4/ Задаване на въпроси към ДАБДП от членовете на ОКБДП.

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 януари – май 2022 г.

РУО – Силистра
Г-жа Майя Григорова запозна присъстващите с дейността на РУО – Силистра за отчетния период.
Всички 44 училища и 24 детски градини са изготвили планове по БДП за учебната година. На
интернет страниците им са публикувани съответните планове и инициативи. Обученията по БДП се
провеждат в Час на класа по програми и теми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
В училищата и детските градини са сформирани комисии по БДП, които подпомагат директорите и
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могат да правят предложения до общинските комисии. Извънкласните дейности са били ограничени
поради COVID-19. Около 1500 деца са се включили в различни инициативи във връзка с 29 юни.
Г-жа Красимира Колева отбеляза, че инициативата за флашмоб не е била добре организирана и
изрази несъгласие с подадената към медиите информация от директора на гимназията относно
повдигнатите пешеходни пътеки. Помоли при следващи подобни мероприятия, те да бъдат обсъдени
с ОПУ – Силистра.
Г-жа Майя Григорова изрази готовност за съвместни действия.
Г-н Минчо Йорданов апелира към повече координация между различните институции и изрази
готовност за съвместни действия и обсъждане на всякакви въпроси, свързани с БДП.

ОДМВР – Силистра
Г-н Радостин Върбанов благодари на всички присъстващи за съвместните дейности по БДП и
запозна присъстващите с данните към 29.06.2022 г. – 139 ПТП, 3 загинали, 51 ранени. Основните
причини са сблъсък с дърво, сблъсък с МПС под ъгъл и преобръщане извън пътното платно. Г-н
Върбанов изрази съжаление, че липсват членове на Комисията и не може да бъде проведена
пълноценна дискусия.

РДПБЗН – Силистра
Г-н Данаил Йорданов запозна присъстващите с дейността на институцията за отчетния период.
Има намеса в 11 ПТП с 35 човека и 12 противопожарни автомобила, основно за разрязване на
катастрофиралите автомобили. Провеждат се ежегодни изпити и периодичен инструктаж за пътна
безопасност на служителите. През периода на са провеждани учения за координиране на действията
на службите за реагиране при ПТП, поради усложнената епидемична обстановка.
Г-жа Красимира Колева изрази опасения, че при изтичане на течности ОПУ – Силистра използва
пясък, но това би могло да бъде опасно и би трябвало да има химическо почистване на пътното
платно съвместно с РДПБЗН.
Г-н Данаил Йорданов се съгласи и пое ангажимент да проучи възможностите.
Г-н Николай Петров предложи следващата седмица да бъде организирана работна среща по
темата и помоли ДАБДП да вземат отношение.
Представител на ДАБДП апелира към организиране на съвместно учение между отговорните
институции.

ОО „АА“ – Силистра
Г-н Петър Петров запозна присъстващите с приоритетите на Автомобилна администрация.
Проверени са 266 автобуса, 2891 товарни автомобила, 1175 таксиметрови автомобила, 10 учебни
автомобила, 14 автомобила, извършващи нерегламентиран превоз. Извършени са 54 проверки
съвместно с МВР.
Г-н Николай Петров помоли да се уточни дали данните са за област Силистра.
Г-н Петър Петров уточни, че данните са за областите Русе, Силистра, Търговище и Разград и не се
събира информация по области, понеже контролната дейност се извършва от РД „АА“ – Русе. За
периода са съставени са 1646 АУАН.
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Инж. Ивелин Чолаков попита колко проверки са правени на територията на община Силистра,
понеже много таксиметрови автомобили нямат право да возят пътници, поради изтичане на 15
години от първоначалната им регистрация, но продължават дейността си.
Г-н Петър Петров заяви, че не разполага с тази информация.
Г-н Радостин Върбанов уточни, че на територията на област Силистра няма мобилен екип на
Автомобилна администрация, което създава трудности и помоли за съдействие от страна на
областния управител.

ОПУ – Силистра
Г-жа Красимира Колева запозна присъстващите с дейността на ОПУ – Силистра за отчетния
период. Повече от 100 км. са включени в програми за ремонти и състоянието е подобрено, но
другите елементи – еластични огради, знаци, маркировка и др. са в обезпокоително състояние.
Много сериозен проблем е крайпътната растителност. Поради силната почва и благоприятните
климатични условия, растителността е много буйна, почистването от аморфи и друга растителност
е непосилно за малочисления екип на ОПУ. Също така, отстранената биомаса няма къде да бъде
изхвърлена. Г-жа Красимира Колева обърна внимание върху сушенето на земеделска продукция
върху пътното платно, запълване на канавките с отпадъчни продукти от земеделска дейност и
излизането на големи селскостопански машини на нерегламентирани места.
Представител на ДАБДП призова към съвместни действия и приоритизиране на проблемите и
поясни, че област Силистра е една от малкото области, в която не се наблюдава увеличение на ПТП,
което е индикатор за добра превенция.
Г-н Радостин Върбанов допълни, че е предвиден обход за съответствие между хоризонтална и
вертикална маркировка и че работят много добре съвместно с ОПУ – Силистра.

ЦСМП – Силистра
Г-н Павлин Пасков запозна присъстващите с дейността на ЦСМП – Силистра. За отчетния период
са приети 43 повиквания за пострадали при ПТП, пострадалите са 54, с леки телесни повреди са 34
лица, 5 лица със средни телесни повреди, 14 лица с тежки телесни повреди и 1 загинал. Извършват
се периодични обучения на екипите. Автопаркът се поддържа в добро техническо състояние.
РЗИ – Силистра
Г-жа Нина Димитрова запозна присъстващите с дейността на РЗИ – Силистра. Изпълнените мерки
обхващат деца и ученици чрез презентации, алко-очила и др. Раздавани са информационни
брошури за превенция на ПТП.

Общинска администрация – Силистра
Инж. Ивелин Чолаков изрази съжаление, че няма представители на другите общински
администрации. Към кмета на общината има общинска комисия, която взима решения за мерки по
БДП, но няма средства за реализация на по-голямата част. Текущите проблеми се решават на
момента. Има нужда от финансова подкрепа, за да се изпълняват мерките, заложени в годишната
план-програма.
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ПО ТОЧКА 2
Представяне на информация за проведени инициативи във връзка с 29 юни – Ден на
безопасността на движението по пътищата.

Г-н Николай Петров помоли присъстващите да изпращат информация за проведените от тях
инициативи, за да може да бъде включена в ежемесечния бюлетин на ДАБДП.

ПО ТОЧКА 3
Разглеждане на писмо с изх. №01-46-133/20.06.2022 г. на ДАБДП.

Представител на ДАБДП изрази съжаление, че липсват представители на Общинска
администрация Тутракан и Общинска администрация Дулово, към които има въпроси и забележки и
благодари на инж. Ивелин Чолаков за взетото отношение.

ПО ТОЧКА 4
Задаване на въпроси към ДАБДП от членовете на ОКБДП

Г-н Минчо Йорданов даде думата на членовете на Комисията за въпроси към ДАБДП.

Такива не постъпиха. Поради изчерпване на дневния ред, г-н Минчо Йорданов закри заседанието.

КРАЙ:11.26 ч.

…………………………………………

……………………………………

МИНЧО ЙОРДАНОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП

СЕКРЕТАР НА ОКПБДП
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