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 Днес, 08.11.2013 г., се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на 
движението по пътищата, на което присъстваха: 
 1. Кенан Ашиков – Областна администрация 
 2. Десислава Гълъбова – Областна администрация 
 3. Мариана Драганова – Община Габрово 
 4. Светозар Ламбев – Община Дряново 
 5. Николай Лалев – Община Севлиево 
 6. Камен Дянков – Областна дирекция на МВР 
 7. Деян Георгиев – Областно пътно управление 
 8. Венцислав Генов – Областен отдел “КД-ДАИ” 
 9. Георги Маринов – Регионален инспекторат по образованието 
 Отсъстваха г-н Георги Пенчев и г-жа Данче Пенчева. 

Присъстваха още: г-н Деян Дойнов – РИО, г-н Николай Петров и г-жа Цветомира 
Иванова – Областна администрация, г-жа Минка Минчева – в-к "100 вести". 

 
Г-н Ашиков откри заседанието с обсъждане на проекта за дневен ред, като предложи 

да бъде включена допълнителна точка "Разглеждане на писмо от кмета на с.Поповци относно 
проблеми на жителите на селото във връзка с изграждането на околовръстен път". 
Предложението бе прието. 

 
Заседанието протече при следния   

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
 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. 

Докладва: г-н Венцислав Генов 
н-к Областен отдел "КД-ДАИ" 

 2. 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. 

Докладва: г-жа Данче Пенчева 
директор на ОС на БЧК 

 3. Информация от Областно пътно управление за подготовката на републи-канската 
пътна мрежа за зимния период – сключени договори за опесъчаване, снегопочистване, 
обработка с химически средства; проблемни участъци, мерки за обезопасяването им, 
обезпеченост с пътни знаци. 

Докладва: г-н Деян Георгиев 
директор на ОПУ 

 4. Информация от общините в областта за подготовката на общинските пътища за 
зимния период, проблемни участъци и такива в ремонт, планове за обезопасяването им. 

Докладват: г-жа Мариана Драганова, Община Габрово 
г-н Светозар Ламбев, Община Дряново 
г-н Николай Лалев, Община Севлиево 
г-н Георги Пенчев, Община Трявна 

5. 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. 

Докладва: г-н Камен Дянков 
н-к сектор "Пътна полиция" 

6. 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.) 

Докладва: г-н Георги Маринов 
началник РИО 

 7. Запознаване с проект за изменение и допълнение на Закона за движение по 
пътищата. 

Докладва: г-н Кенан Ашиков 
заместник областен управител 

8. Разглеждане на писмо от кмета на с.Поповци относно проблеми на жителите на 
селото във връзка с изграждането на околовръстен път. 

Докладва: г-н Кенан Ашиков 
                                                                                                            заместник областен управител 
 9. Разни. 
 
 
 По т. 1: Г-н Ашиков даде думата на г-н Генов, който представи подготвената от него 
информация. г-н Ашиков апелира към г-н Генов за засилване на контрола по отношение 
спазването на време за управление и почивки от водачите. Г-н Генов поясни, че контролът се 
насочва към организацията на работа в предприятията, а не към водачите на пътя и че така се 
постига по-голям ефект. 
 По т.2: Поради отсъствието на г-жа Пенчева, информацията не беше четена в зала, но 
членовете на комисията бяха предварително запознати с нея. 
 По т.3: Г-н Ашиков даде думата на г-н Георгиев да запознае присъстващите с доклада 
на Областно пътно управление, след което му зададе въпрос относно обезпечаването с пътни 
знаци. Г-н Георгиев обясни, че проблемните участъци от републиканската пътна мрежа са 
обозначени. 
 По т.4: Г-н Ашиков даде последователно думата на г-жа Драганова, г-н Ламбев и г-н 
Лалев. Като цяло се наложи изводът, че не се очакват сериозни проблеми с общинските 
пътища. Г-н Лалев подчерта, че се очаква да бъдат заложени средства за доизграждане на 
Щърбавия мост до с.Кръвеник и поясни, че опасният участък е сигнализиран по подходящ 
начин, а по моста е забранено  преминаването на автомобили с тегло над 1,5 т. 
 Г-н Георгиев уточни, че с Община Габрово и Община Севлиево е направена подмяна 
на дублиращата техника, а проверка за Дряново и Трявна ще бъде извършена след 
сключването на договори за зимно почистване. 
 По т.5: Г-н Дянков подчерта доброто взаимодействие с Областно пътно управление и 
Областен отдел КД-ДАИ. Работата на сектор "Пътна полиция" ще бъде насочена най-вече 
върху превенция на тежките ПТП. Г-н Ашиков постави въпроса дали е възможно засилване 
на пешеходните патрули предвид последните инциденти на пешеходни пътеки и конкретно 
се обърна към г-жа Драганова с молба да бъде обсъдена възможността за включване на 
служителите на Общинския инспекторат – Габрово в такива патрули с цел оказване 
съдействие на "Пътна полиция". Г-н Дянков обясни, че в момента поради ред причини не 
достигат хора за тази дейност. Той смята, че училищата биха могли да помогнат за 
регулиране на движението в районите си. Най-важното е да се предотвратят тежки ПТП. 
 По т.6: Г-н Маринов запозна накратко членовете на комисията с изпълнението на 
ангажиментите на РИО по Плана за действие за подобряване безопасността на движението 
по пътищата на Габровска област за периода 2012-2013 г. 



 По т.7: Г-н Ашиков представи мотивите към проекта на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за движение по пътищата. Основната промяна се състои в реда за 
възстановяване на контролни точки. Г-н Ашиков покани членовете на комисията, ако имат 
предложения по законопроекта, да ги представят в писмен вид в срок до 1 седмица, за да 
бъдат изпратени на компетентните институции. 
 По т.8: Г-н Ашиков запозна членовете на комисията с подписка от жителите на 
с.Поповци, в която те изразяват опасенията си относно транспортното обслужване и 
снегопочистването. Освен това поставят искане за изграждане на кръгови кръстовища вместо 
одобрените по проект тип "детелина". Г-н Ашиков даде думата за становища на г-н Дянков и 
г-н Георгиев. 
 Г-н Дянков изчете информация относно тежките ПТП в района на с.Поповци от 2007 
г. насам и представи становище на Областна дирекция на МВР във връзка с исканията на 
жителите на селото. Според това становище, изграждащият се обходен път е съобразен с 
изискванията на Закона за движение по пътищата. Исканията на жителите, изложени в 
тяхната подписка, са неприемливи от гледна точка безопасността на движението.  
 Г-н Ашиков запита г-н Георгиев кога се очаква завършването на обекта. Г-н Георгиев 
отговори, че до 10 дни пътят ще е завършен. 
 Според г-н Георгиев проектът отговаря на всички норми за пътна безопасност и е 
минал на съобщаване и обществено обсъждане, като е бил приет както от местните жители, 
така и от транзитно преминаващите. Всяка промяна в проекта в участъка на пътен възел 
"Поповци" ще създаде множество конфликтни точки между транзитното и местното 
движение и ще бъде предпоставка за пътно-транспортни произшествия. 
 С това дискусията приключи и заседанието беше закрито. 
 
 
КЕНАН АШИКОВ /п/ 
Заместник областен управител на Област Габрово 
Председател на ОКБДП 
 
Изготвил протокола: /п/ 
Десислава Гълъбова 
Гл.експерт в дирекция АКРРДС 
Секретар на ОКБДП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


