Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
Отчет за периода 2012 – 2014 г.
Комисията е създадена на основание § 1 а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за движение по пътищата.
На 28 март 2012 г. е проведено учредителното заседание, на което е приет Правилник
за устройството и дейността й.
На същото заседание, в изпълнение на Решение № 946/22.12.2011 г. на Министерски
съвет, са приети следните документи:
1. Стратегия за подобряване безопасността на движението на територията на
Габровска област до 2020 г.
2. План за действие за подобряване безопасността на движението по пътищата на
територията на Габровска област за периода 2012-2013 г.
През същата година част от членовете на комисията са участвали в работна среща на
тема "Транспортна безопасност".
През 2013 г. са проведени две заседания, едно от които изнесено. Членовете на
комисията са присъствали на откриването на Националната кампания по безопасност на
движението "Разумният си ти", която стартира от Габрово. Инициативата е проведена под
патронажа на Областния управител в партньорство с МВР, Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", Държавно-обществена
консултативна комисия по проблемите на безопасността по пътищата, Български червен
кръст, както и неправителствени организации и представители на частния бизнес.
Кампанията е насочена преди всичко към учениците и има за цел полагането на
основите на превъзпитателен процес за постигането на по-голяма пътна безопасност.
На заседание на комисията, проведено на 08.11.2013 г., са разгледани и обсъдени
следните теми:
1. Програма за превантивни мерки за създаване и осигуряване на нормални условия за
живот и работа през есенно-зимния период 2013/2014 г.
- Информация за контролната дейност на Областен отдел "КД-ДАИ" за
деветмесечието на 2013 г.;
- Информация от Областния съвет на БЧК относно проведени кампании за
повишаване компетентността за оказване на първа долекарска помощ и работата на
организацията в посока намаляване последствията от ПТП;
- Информация от Областно пътно управление за подготовката на републиканската
пътна мрежа за зимния период – сключени договори за опесъчаване, снегопочистване,
обработка с химически средства; проблемни участъци, мерки за обезопасяването им,
обезпеченост с пътни знаци;
- Информация от общините в областта за подготовката на общинските пътища за
зимния период, проблемни участъци и такива в ремонт, планове за обезопасяването им;
- Информация от сектор "Пътна полиция" относно: превантивни мерки за намаляване
на ПТП през зимния сезон, контрол по натоварени пътни участъци в и извън населените
места. Тенденция в леките и тежките ПТП за деветмесечието на 2013 г. в сравнение със
същия период на 2012 г.;
- Информация от Регионалния инспекторат по образование за изпълнението на т.І, т.4
и т.ІІІ, т. 1 и т.5 от Плана за действие за подобряване безопасността на движението по
пътищата на територията на Габровска област за периода 2012-2013г. (приет от Областната
комисия по безопасност на движението по пътищата с Решение № 3, Протокол № 1 от
28.03.2012г.);
- Проект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата;
- Разглеждане на писмо от кмета на с.Поповци относно проблеми на жителите на
селото във връзка с изграждането на околовръстен път.

