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№ ОСК-14-118/10/        Препис! 

14.03.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9  
 

 

Днес, 12 март 2019 г. (вторник) от 11:00 часа в заседателна зала на Областна 

администрация - Габрово се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на 

движението по пътищата, на което присъстваха: 

1. Мария Пенева – Областна администрация – Габрово 

2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

3. Деян Дончев – Община Габрово 

4. инж. Росен Яръмов – упълномощен представител - Община Дряново  

5. Николай Лалев - Община Севлиево 

6. Николина Николова - Община Трявна 

7. Деян Георгиев – ОПУ – Габрово 

8. инж. Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация” – Габрово 

9. Пенчо Пенчев – ОД на МВР – Габрово 

10. Георги Маринов – РУО на МОН – Габрово 

11. Любен Симеонов – СБА – Габрово 

 

Отсъстваха: 

1. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово 
 

 

След установяване наличието на кворум, г-жа Пенева откри заседанието на Областна 

комисия по безопасност на движението по пътищата, което протече при следния 
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Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

 
 

1. Приемане на отчет за дейността на ОКБДП – Габрово за 2018 година 

2. Приемане на план за работа на ОКБДП – Габрово за 2019 година 

3. Отчет на общинските програми за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата на територията на Област Габрово за 2018 година. 

 Докладват представители на Общините: 

    Деян Дончев - Община Габрово 

    инж. Николай Лалев  - Община Севлиево 

   Николина Николова - Община Трявна 

   инж. Росен Яръмов - Община Дряново 
 

4. Отчет на сектор „Пътна полиция” за проведените информационни кампании насочени към 

безопасност на движението по пътищата през 2018 година. 

Докладва:  

Пенчо Пенчев – началник сектор „ПП” при 

ОД на МВР – Габрово 

 

5. Отчет за проведени информационни кампании насочени към безопасност  на 

движение по пътищата, проведени по училищата в област Габрово през 2018 година. 

        Докладва: 

        Георги Маринов - РУО – Габрово 

 

 
         

Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе 

приет единодушно с 11 гласа ,,ЗА”. 

 

Членовете на комисията разполагаха предварително с информацията по всички точки 

от дневния ред (приложени към настоящия протокол), затова г-жа Пенева даде думата на 

присъстващите за въпроси към докладващите.  
 

 

По т.1. Отчета за дейността на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата за 2018 година, бе представен на всички членове след което се премина към 

гласуването му. 

 

Г-жа Пенева предложи да бъде приет за сведение така представения отчет за 2018 г.  
 
 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 
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По т. 2. Всички членове бяха запознати с плана за работа ОКБДП за 2019 година и 

г-жа Пенева предложи на всички членове да гласуват. 
 

 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 
 

 

По т. 3: Отчет на общинските програми за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата на територията на Област Габрово за 2017 година. 

 

3.1. Община Габрово – От получения доклад на Община Габрово за 2018 г. става 

ясно, че през изминалата година е работено за предотвратяване на ПТП в населените 

места на общината в две направления:  

 Поддържане, рехабилитация и изграждане на нова транспортна инфраструктура; 

 Информираност на населението, обучителни програми за деца и ученици, 

свързани с безопасността на движение; 

Към месец декември 2018 година са изпълнени текущи ремонти на мостове, улици и 

участъци от улици, укрепвания на различни участъци, отводнителна система, изграждане на 

тротоари и други. 

Улици съвпадащи с РПМ – ежегодно, въз основа на двустранни споразумения между 

АПИ и Община Габрово, се получават средства за текущо лятно и зимно поддържане на тези 

участъци. 

Подобряване на хоризонтална и вертикална  сигнализация и светофарно 

регулиране в гр. Габрово 

 вертикална сигнализация – сключен договор в външен изпълнител, поетапно се 

актуализира вертикалната сигнализация, като за 2018 година са монтирани 

светодиодни знаци Д17 (пешеходна пътека) на 6 пешеходни пътеки, както и  

монтирани 97 броя нови пътни знаци и други материали, съврзане с регулиране и 

по-добра организация на движението в Община Габрово. 

 хоризонтална сигнализация – през 2018 година общината продължи с поетапно 

изпълнение на маркировка с по-голяма трайност, като гаранционен срок на улици 

и рехабилитирана асфалтова настилка, изпълнена е маркировка със студен пластик 

на пешеходни пътеки, както и са маркирани 536 парко места в централната градска 

част. 

 светофарно регулиране – извършва се периодична поддръжка на  

съществуващите светофарни уредби. 

Общинска пътна мрежа (ОПМ) – поетапно се извършва ремони по ОПМ със 

средства от Общинския бюджет, като за 2018 година са изпълнени ремонти по: 

 GAB 1028 - /GAB 1027/ кв. Етъра – кв. Водици – Соколки манастир „Успение 

Богородично”; 

 GAB 3025 /I-5, Донино – Габрово/ - Брънеците 

 GAB 3091 /III-5006, Зелено дърво-Узана/ - почивна база Габрово 

Улици в селата – за 2018 г. са изпълнени ремонти на улици в с. Донино, с. Стоманеци, 

с. Бялково, Велковци–Лесичарка–Стойчовци и кв. Хаджицонев мост-Недевци-Лютаци. 

Реконструкция и рехабилитация -  през 2018 Община Габрово завърши проекти за 

реконтрукция и рехабилитация на възложи участъци в града, с оглед подобряване на 

съществуващата инфраструктура и изграждане на нова, свързана с осигуряване 

безопасността на движение, финансирани по ОПРР и собствен бюджет. 
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3.2. Община Севлиево – общината ежегодно опреснява пътната хоризонталната пътна 

маркировка, като с приоритет са пешеходните пътеки, на които в изпълнение с приетите 

промени в Наредба №2, изготвен и регистър на пешеходните пътеки. Целогодишно се 

поддържат и възстановяват  пътните знаци, като поетапно се подменят тези в лош 

неугледен вид с нови. На опасни кръстовища на територията на Община Севлиево са 

монтирани соларни знаци „СТОП”, започнало е изготвянето и на регистър на пътните 

знаци на територията на гр. Севлиево. 

Преди зимния сезон се проведе  процедура и избра изпълнител, който извърши 

подготовка на общинските пътища при зимни условия (почистване на надвиснали храсти и 

дървета). 

През 2018, съгласно сключен договор със срок до края на 2019, с прогнозна стойност 

3 000 000 лв са извършени ремонти на тротоари, асфалтиране на улици, ремонт и 

реконтрукция на съществуващи улици. 

Спазвайки изготвените програми и дадени указания в учебните заведения от I до VII клас 

на територията на Община Севлиево, през 2018 г. е проведено  обучение по  „Безопасност на 

движението по пътищата”. В часа на класа се обсъжда поведението на учениците в пътното 

движение, както в учебно време, така и по време на ваканции. 

 

3.3. Община Дряново – През 2018 година на територията на Община Дряново са взети 

следните мерки за предотвратяване на ПТП: 

 Обезопасяване на  районите около училища и ДГ с пътна маркировка и знаци; 

 Ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на общината; 

 Освежаване на съществуващата хоризонтална маркировка и полагане на нова, там 

където е необходимо. 

 Подмяна на повредената вертикалната сигнализация 

Взети са мерки за осигуряване на безопасността на общинските пътища, както и мерки за 

повишаване на гражданската информираност чрез различни кампании: 

 Кампания за регистрация на  ППС с животинска тяга; 

 Информационни кампании за основни правила  за движение по пътищата на 

пешеходци и велосипедисти. 

Освеждаването на пътните маркировки се извършва еднократно всяка година през 

месеците април и май, като на пешеходните пътеки, тип зебра в краищата са с 

информационни надписи „Погледни”. Поставени са огледала на определени места и 

кръстовища,  подменени са повредени знаци за вертикална маркировка, 

Изнесени са лекции от инспектор „Детска педагогическа стая” пред учениците на  СУ 

„Максим Райкович”. 

 

3.4. Община Трявна – На територията на Община Трявна са обезопасени районите около 

училищата и детските градини, чрез поставяне на пътна маркировка, изкуствени 

неравности, предпазни огради, целта на които е ограничаване на  достъпа на МПС в 

близост до учебните заведения. 

 Извършен е ремонт на уличната мрежа, поставена е нова хоризонтална маркировка, 

както е извършено освежаване на вече съществуваща такава, съгласно Наредба № 2 от 

17.01.2001 г., изм. и в сила от 20.09.2016 г. (с надпис „Погледни”).  

 Ремонт на улична и пътна  мрежа - извършен е основен ремонт на две улици в града, 

както и на части от улици, ремонт на паркинг към МБАЛ „Т. Витанов”, изглаждане на 

алея „Градски пазар”, основен ремонт на улици в с. Кисийци, с. Белица, с. Черновръх 

и с. Раевци. Основен ремонт на улици в гр. Плачковци, ремонт на тротоарна настила в 
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гр. Трявна и гр. Плачковци.  Изграждане на подпорна стена на две улици, както и 

извършване на основен ремонт на общински пътища: 

 Трявна-Раданци-Матешевци; 

 Плачковци-Носеи; 

 Трявна-Бангейци-Кашенци; 

 Трявна-Престой-Станчев Хан; 

 с. Димиевци, с. Даевци, махала Чифлика – с. Царето, с. Маневци, с. 

Армянковци - с. Павлевци; 

 Обособява се   пешеходна зона на гр. Трявна, като се затваря за движение на МПС за 

всички празнични и почивни дни през годината площад. Извършва се контрол на 

паркирането върху паркоместа предназначени за спиране и паркиране на моторни 

превозни средства, управлявани от хора с увреждания, както и поддържка на 

маркировката на паркоместа за хора с увреждания.  

 обсъди  се възможността в община Трявна да  бъдат поставени охранителни камери за 

видеонаблюдение на движението на МПС.  

 За безопасността на общинските пътища е създадена организация за информиране на 

водачите при промяна условията за движение по участъците от  републиканската и 

общинска пътна мрежа на територията на община Трявна. Системно се осъществява 

контролна дейност чрез координиране на  отделните контролни органи и създаване на 

съвместни екипи. 

 Във връзка с мерките за повишаване на гражданската информираност са проведени 

кампании, конкурси, състезания и викторини, като: 

 Проведени са  общински  кампании  за отбелязване на Седмица на 

безопасността, Европейския ден за безопасност на пътя и Световния ден за 

възпоменание на жертвите на ПТП, Международен ден без жертви на пътя – 

21септември чрез инициативи към деца и ученици – „Детска полицейска 

академия“, към водачи на МПС и пешеходци. 

 Проведени са  общински кампании за намаляване на травматизма с децата, 

юношите, младите водачи и други рискови групи  участници в движението чрез 

демонстрации, беседи, викторини, препоръки, игри, конкурси  в училища и 

детски градини, уроци по БДП, Теми: „Безопасно движение“, „Сигурност и 

безопасност на децата на пътя“ и др.; 

 Отразяване на инициативите от във вестник “Тревненска седмица“и в 

новинарската емисия на ТВ НЕТ САТЕЛИТ ТРЯВНА  

 За повишаване на безопасността на  пътната инфраструктура са предприети 

следните мерки за предотвратяване на ПТП извън населените места: 

 Извършена контролна инспекция, свързана с пътната безопасност на 

територията на общината. 

 Предприети са  необходимите мерки за обезопасяване на пътищата през  

зимния сезон; 

 Отстраняване на растителността, там където е застрашена видимостта  на 

пътя. 

 

 Г-жа Пенева предложи да бъдат приети за сведение така представените отчети. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 
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По т. 4:  Отчет на сектор „Пътна полиция” за проведените информационни 

кампании насочени към безопасност на движението по пътищата през 2017 година. 

     С цел намаляване на жертвите по пътищата и подобряване БД, се извършваше 

ежеседмичен анализ на пътно-транспортната обстановка и резултатите от контрола.  

    След задълбочен анализ на настъпилите ПТП през 2017 г., през първото тримесечие на 

2018 г., са установени 5 участъка отговарящи на условията за концентрация на ПТП по РПМ 

на територията на област Габрово.  

    Съгласно указанията на отдел “ПП” при ГД “Национална полиция” и изискванията на 

Наредба № 5 на МРРБ, данните за УКПТП са подадени на Агенция “Пътна инфраструктура” 

за предприемане на мерки по подобряване на пътните условия и безопасността в тези 

участъци. В тази връзка бе сформирана комисия от служители на Областно пътно управление 

– Габрово и сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Габрово, която извърши огледи на 

участъците, като набелязаха краткосрочни мерки за подобряване на безопасността на 

движение. От страна на “ПП” при ОДМВР – Габрово и РУ, установените УКПТП са  

обезпечени със засилено полицейско присъствие и контрол.  

    Набелязани са и участъците с повишена аварийност по уличната мрежа на градовете 

Габрово и Севлиево, като информацията е предоставена на компетентните общински органи. 

Тези места са залегнали и в маршрутите за работа на служителите от “ПП” при ОДМВР.  

     

Сектор ПП – Габрово и звената ПК по съответните РУ към ОДМВР Габрово, взеха 

участия в следните акции и кампании, съгласно плана на ОПП- ГДНП София. 

Традиционни акции и кампании, организирани от ОПП – ГДНП:  

 Акции във връзка с Националния празник 3 март, Великденските + Гергьовден и 

Коледните и новогодишни празници. 

 Кампания на пътна полиция „Абитуриенти” и осигуряване безопасността на 

движението по пътищата по време на масовите прояви, свързани с 24 май – Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 Акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя! 

 Акция „Безопасно лято“ за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през 

летните месеци 

 Акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ и Ден на 

превенцията. 

 Национален конкурс „Пътен полицай на годината – 2018“, на който домакин беше 

ОДМВР Габрово. 

 Кампания, свързана със студентския празник – 8 декември  

 

Акции и кампании съвместно с традиционни партньори: 

 Традиционна акция „Зима“ (1 – 30 ноември) съвместно със Съюза на българските 

автомобилисти и Българския Червен кръст с три кампании с обявяване на по един ден 

без жертви на пътя 

 Социално-отговорна кампания на „Каменица“ АД „Алкохолът е лош шофьор“.  

 Обучение на служители от структурите на „Пътна полиция“ по оказване на 

долекарска помощ на пострадали при ПТП. – приключено  

 Предоставяне информация за пътнотранспортния травматизъм на държавни и 

обществени организации, медии и други, участия в интервюта, открити форуми и 

кръгли маси. 
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Акции и кампании съвместно с европейски партньори: 

 Акции на европейската мрежа на службите на Пътна полиция – TISPOL по график. 

 Акция на TISPOL „24 часа контрол на скоростта“ – 18 (06:00 ч.) – 19 (06:00 ч.) 

април 2018 г.  

 Операция на TISPOL  „EDWARD“ – „Европейски ден без загинали на пътя – 19 или 

21 септември 2018 г.“ 

 

Предложение за приемане на доклада на сектор „ПП” към ОД на МВР - Габрово 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

По т. 5:  Отчет за проведени информационни кампании насочени към безопасност  

на движение по пътищата, проведени по училищата в област Габрово през 2017 година – 

РУО – Габрово 

 

 НУ „Васил Левски” гр. Габрово -  практически занятия, беседа с учениците за 

безопасността на движението по пътищата, представен учебен филм: „Световен ден за 

възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия“. 

Учениците, заедно с родителите си, са попълнили карти, в които са отбелязали 

безопасния път от дома до училище, също така е проведена среща с представител на 

Пътна полиция. 

 ОУ „Ран Босилек” гр. Габрово – проведени различни форми на взаимодействие по 

разглеждани проблеми по БДП във всички възрастови класове -  открит урок, изложби, 

тренинги, конкурси за рисунки и макети. 

 ОУ «Неофит Рилски» гр. Габрово – проведени информационни уроци за учениците 

от I клас, беседа-разговор за споделяне на случаи за ПТП, на които учениците са били 

свидетели, в часа на класа от II до VII клас, както и провеждане на училищен конкурс 

на тема „Пази живота”. Изготвени са и информационни табла по класове във връзка с 

безопасността  на движението по пътищата. 

 ОУ „Христо Ботев” гр. Габрово – учениците от III и IV клас са направили рисунки 

на тема „Внимавам на пътя”. Участие в областен конкурс за рисунка „Моят безопасен 

път до училище” за две деца от училището. В V, VI и VII клас е имало тренинг,  беседи 

и дискусии за правата и задълженията на учениците като пешеходци и участници в 

движението на тема „Внимавам, оглеждам се и пресичам без да тичам”. 

 ОУ „Иван Вазов” гр. Габрово -  проведени практически  занятия и нагледни 

демонстрации на училищната учебна площадка по БДП. В часовете на класа са 

проведени беседи от сектор „Пътна полиция” на учениците от I до IV клас. Изготвени 

са табла  и презентации за безопасно движение по пътищата въз основа на събрани 

материали. 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Габрово – с учениците от начален етап са 

организиарани срещи-разговори с представители на КАТ за правилата за безопасност 

по пътя, като при първокласниците са организирани и проведени викторини по 

безопасност на движението. 

 СУ „Райчо Каролев” гр. Габрово – проведени са беседи с класовете от начален етап 

на тема „Моят безопасен път до училище”, изготвено е табло с пътните знаци, 
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закачено в училищното фоайе, така че не само учениците, но и техните родители да 

станат съпричастни към дните на „Пешеходната безопасност” 

 ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” гр. Габрово – беседа-разговор с учениците в часовете 

по БДП за Световен ден на възпоменание на жертвите от ПТП и обсъдени случаи на 

участие на някой от учениците в ПТП и споделяне пред учениците за причините и 

хода на тези събития, както и изводите, които могат да се изведат. В часовете по 

изобразително изкуство е поставена тема „С очите си видях бедата”. Предаване по 

радиоуредбата на училището по повод жертвите на  ПТП и начините за предпазване от 

тях, а в часовете по информационни технологии са направени анимирани презентации 

на тема „Безопасно движение по пътищата” 

 СУ „Максим Райкович” гр. Дряново – учениците от I до IV клас са изработили 

макети най-краткия и безопасен маршрут от дома към училището. Продължава и 

обучението по програма „Детско полицейско управление” с ученици от IV клас. 

 ОУ „Христо Ботев” гр. Севлиево – провеждане на  родителски срещи на тема 

„Систематизиране на опасностите, застрашаващи живота и здравето на учениците в 

пътното движение”, проведен конкурс  за рисунка на тема „Деца на пътя”, както и 

създаване на  разказ или стихотворение за безопастно участие в пътното движение. 

 ОУ „Стефан Пешев” гр. Севлиево – Проведени изложби на теми „Как да пресичаме 

на кръстовище”, „Спазване на правилата за безопастно движение по пътищата”, „Вече 

съм голям! По улицата мога да се движа сам.”. Изработен е макет на кръстовище в 

пътни знаци и светофар. 

 ОУ „Св. Солунски братя” с. Крамолин – изработен макет от ученици от начален 

етап, за най-краткия и безопасен път до училището на тема „Ходя сам на училище” 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Душево – изработено табло за алкохола и 

влиянието му при участниците в движението по пътищата от карикатури на известни 

художници и рисунки на ученици по темата. 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Мотодий” с. Градница – в часовете по ФВС с ученици от 

трети и четвърти клас са проведени щафетни игри под надслов „Малък пешеходец”, 

което е помогнало за упражняване на основните правила за движение. 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Мотодий” с. Петко Славейков – проведени меротприятия, 

игри, беседи, раздадени материали по БДП и викторини. 

 ОУ „Емилиян Станев” с. Ряховците – проведени ролеви игри за моделиране на 

типични пътни ситуации и други. 

 СУ „Васил Левски” гр. Севлиево – тематични беседи в часа на класа с участие на 

служители от МВР и училишните комисиии по БДП. 

 ОУ „Проф. П. Н. Райков” гр. Трявна – в часа на класа I-IV клас са разгледани теми 

по БДП с помощта на интерактивни методи, нагледни средства и презентации. 

 ОУ „Васил Левски” гр. Плачковци – съвместна инициатива с РПУ-Трявна от I-IV 

клас – беседа, раздаване на материали по БДП, рисунки на асфалт „Пътят до моето 

училище”. 

 СУ „П.Р. Славейков” гр. Трявна – определяне на безопасен маршрут за 

придвижване за всеки ученик от първи клас – „дом-училище-дом”, участие на 

ученици от I клас и техните родители в Национална инициатива „Пътят на 

първикласника”, проведени кампании  по БДП от служители на РУП-Трявна, както и 

поставяне на тематични информационни табла за безопасното движение. 

 

Двадесет и първи (21) септември – Европейски ден без загинали на пътя е отбелязан 

в часа на класа с информация, свързана с жертвите  от ПТП и припомняне на 
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правилата за безопасно движение по пътищата. Във всички училища на територията 

на областта е организирано изнасянето на беседи от служители на „Пътна полиция”, 

както и са проведени информационни кампании, насочени към безопасност на 

дивжението по пътищата. 

 

Приемане на доклада на РУО - Габрово 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

 

По т. 6:  Текущи 

 На заседанието г-жа Пенева внесе предложение към членовете на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата, да се сформира комисия: 

 един представител от всяка община на територията на Област Габрово; 

 представител от Областна администрация – Габрово; 

 представител на Областно пътно управление; 

 представител на Сектор „Пътна полиция”. 

Работата на сформираната комисия е за обхождане и проверка на всички 

републикански пътища на територията – на Област Габрово, проверка на 

съшествуващата или липсващата хоризонтална и вертикална сигнализация, както и 

състоянието на пътната настилка след зимния сезон. 

За извършената проверка във всяка община ще бъде съставен протокол за: 

 състоянието на републиканска пътна мрежа; 

 план за възстановяването на съществуващата или изграждането на нова 

сигнализация; 

 ремонт на пътната настилка.  

На заседанието на комисията, беше взето решение, всички заинтересовани 

страни, които са изброени по-горе да излъчат свой представител за сформирането на 

комисията в срок до 18.03.2019 г, след което ще се изготви план за проверка по всички 

общини на територията на Област Габрово 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието беше закрито. 
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На настоящото заседание бяха взети следните  

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 
 

1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема отчета за 

дейността на комисията за 2018 г. 

2. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема така 

предложения план за работа за 2019 г. 

3. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема за сведение: 

„Отчет на общинските програми за подобряване на безопасността на движението 

по пътищата на територията на Област Габрово за 2018 година – Община Габрово, 

Община Севлиево, Община Трявна, Община Дряново; 

4. Отчет на сектор „Пътна полиция” за проведените информационни кампании насочени 

към безопасност на движението по пътищата през 2018 година - ОД на МВР – 

Габрово. 

5. Отчет за проведени информационни кампании насочени към безопасност  на 

движение по пътищата, проведени по училищата в област Габрово през 2018 година -  

РУО – Габрово. 

6. Определяне на представители на комисия за: ”Обхождане и проверка на всички 

републикански пътища на територията – на Област Габрово” на съществуващата 

или липсваща хоризонтална и вертикална сигнализация, както и състоянието на 

пътната настилка след зимния сезон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА   /П/ 

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 

 

 

 

Изготвил протокола:   /П/ 

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 


