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 Днес, 29.04.2015 г., се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на 
движението по пътищата, на което присъстваха: 
 1. Добромир Валачев – Областна администрация 
 2. Десислава Гълъбова – Областна администрация 
 3. Мариана Драганова – Община Габрово 
 4. Светозар Ламбев – Община Дряново 
 5. Николай Лалев – Община Севлиево 
 6. Пенчо Пенчев – Областна дирекция на МВР 
 7. Венцислав Генов – РД "Автомобилна администрация" 

8. Деян Дойнов – Регионален инспекторат по образованието 
9. Стефан Стойчев – ОС на БЧК 
10. Любен Симеонов – СБА  

 Отсъстваха г-н Георги Пенчев – Община Трявна и г-н Деян Георгиев – Областно 
пътно управление. 

Присъстваха още: г-н Тихомир Църов – Дарик радио, г-жа Цветомира Иванова и г-жа 
Христина Кузманова – Областна администрация. 

 
Заседанието бе открито от г-н Валачев. След установяване наличието на кворум бе 

приет следният 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
  

 1. Отчет за дейността на комисията за периода 2012 – 2014 г. 
Докладва: г-жа Десислава Гълъбова 
гл.експерт в дирекция АКРРДС 

2. Приемане на програма за отбелязване на Третата глобална седмица за пътна 
безопасност 4 – 11 май 2015 г. с мото "Спаси живота на децата". 

Докладва: г-н Добромир Валачев 
заместник областен управител 

3. Информация за дейността на сектор "Пътна полиция" за 2014 г. и мерки за 
повишаване безопасността на движението по пътищата за 2015 г. 

Докладва: г-н Пенчо Пенчев 
Началник-сектор "Пътна полиция"  

 
 По т. 1: Г-н Валачев даде думата на г-жа Гълъбова да представи отчета за дейността 
на комисията за периода 2012 – 2014 г. Не бяха направени предложения за изменения и 
допълнения. (Отчетът е приложен към протокола) 
 

По т.2: Г-н Валачев представи накратко програмата (неразделна част от протокола) за 
отбелязване на Третата глобална седмица за пътна безопасност и благодари на членовете на 
комисията за направените от тях предложения. Той поясни, че в медиите ще бъдат пуснати 
допълнителни материали, за да бъдат максимално популяризирани дейностите във връзка с 
кампанията, чието мото тази година е "Спаси живота на децата".  

По повод декларираната от СБА готовност да подсигури за участващите в 
инициативите деца предметни награди в размер до двеста лева, г-н Валачев предложи на г-н 
Симеонов представители на Съюза да преценят по какъв ред и по какви критерии ще бъдат 
наградени децата. Г-н Симеонов се съгласи с предложението. 

Г-н Генов каза, че РД "Автомобилна администрация" също ще връчи награди на 
отличилите се при решаването на листовки ученици. 

Г-н Валачев предложи програмата за отбелязване на Третата глобална седмица за 
пътна безопасност с мото "Спаси живота на децата" 4-11 май 2015 г. да бъде приета. 



 
Предложението бе подложено на гласуване. 

           Резултат от гласуването: общо гласували – 10, за –10, против – 0 
Предложението се приема.  
 
По т.3: Г-н Валачев даде думата на г-н Пенчев. Представената от г-н Пенчев 

информация за ПТП на територията на Габровска област за последните три години показва 
следното: 

1. Пътно-транспортни произшествия: 2012 г. – 708; 2013 г. – 709; 2014 г. – 714; 
2. Тежки пътно-транспортни произшествия: 2012 г. – 51; 2013 г. – 78; 2014 г. – 75; 
3. Убити:  2012 г. – 4; 2013 г. – 9; 2014 г. – 16. 
4. Ранени: 2012 г. – 65; 2013 г. – 87; 2014 г. – 90. 
Основни причини за настъпването на ПТП са: движение с несъобразена скорост, 

неспазване на знаци, неправилно изпреварване, неспазване на дистанция, употреба на 
алкохол. 

Целите, които си поставя сектор "Пътна полиция" за 2015 г. са обезопасяване на 
пешеходните пътеки и осъществяване на ефективен контрол и превантивна дейност чрез 
специализирани операции.  

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 
На настоящото заседание беше прието следното  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема програма за 

отбелязване на Третата глобална седмица за пътна безопасност 4 – 11 май 2015 г. с мото 
"Спаси живота на децата".  

 
 
 
ДОБРОМИР ВАЛАЧЕВ /п/ 
Заместник областен управител на Област Габрово 
Председател на ОКБДП 
 
Изготвил протокола: /п/ 
Десислава Гълъбова 
Гл.експерт в дирекция АКРРДС 
Секретар на ОКБДП 


