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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

ДАБДП 

 

Безопасна Универсална Мобилност 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ГАБРОВО 
29.07.2021 г. 

 
 

Днес, 29.07.2021 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОКБДП Габрово  

 

На заседанието присъстваха/взеха участие: 

 

1. Стилияна Тинчева – заместник областен управител (Председател ОКБДП) 

2. София Димитрова – младши експерт КАК в ОА-Габрово (Секретар ОКБДП) 

Членове: 

3. Деян Дончев – Община Габрово 

4. Гълъбин Гутев - Община Севлиево 

5. Марин Маринов - Община Трявна 

6. Ангел Ангелов -  Община Дряново 

7. Николай Симеонов – ОДМВР – Габрово 

8. Деян Георгиев – ОПУ - Габрово 

9. Александър Петров – ОО АА - Габрово 

10. Деян Дойнов – РУО– Габрово 

11. д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово 

12. Мариета Папазова – РЗИ - Габрово 

13. Камен Йонков – РДПБЗН – Габрово 

14. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица 

 

Присъстваха още: 

1. Добринка Иванова – ОПУ – Габрово 

2. Мария Крумова – ДАБДП – София - чрез видео връзка в платформата „Jitsi Meet” 

3. Росен Рапчев – ДАБДП – София - чрез видео връзка в платформата „Jitsi Meet” 

 

 

НАЧАЛО: 11:05 ч. 

 

Председател на ОКБДП-Габрово, г-жа Стилияна Тинчева, обяви наличието на кворум, откри 

заседанието и представи дневния ред със следните точки: 
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1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП 

2.1. Изпълнени мерки от Областна план-програма за второ тримесечие на 2021 г. (Образец 4.0.); 

2.2. Обсъждане резултати от обходи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична пътна мрежа, 

преди началото на летния сезон (Приложение 2 – обходи Област Габрово-летен сезон); 

2.3. Запознаване с нов правилник на Областна комисия по БДП, утвърден от ДАБДП (Единни правила 

на ОКБДП); 

2.4. Запознаване и обсъждане на преписка по искане на Община Дряново за възстановяване на ЖП 

прелез на км. 158+803 по четвърта главна железопътна линия в междугарието Дряново – Царева 

ливада, Община Дряново – ОСК-14-322; 

2.5. Предложения за отбелязване на „Дни за безопасност на ROADPOL – 16-22 септември“; 

2.6. Обсъждане на възможност за провеждане на съвместни областни учения за реакция при настъпило 

ПТП – реализиране м. септември 2021 г. (мярка 6.1. от План-програма по БДП на област Габрово 

за 2021 г.) 

2.7. Текущи/Разни 

3. ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА 

ОКБДП 

1. ОКБДП – Габрово приема представените информации за дейността  по БДП на членовете на 

ОКБДП за първо тримесечие на 2021 г.; 

4. ДРУГИ 

4.1. Предложение от общините на територията на област Габрово – отпускане на допълнително целево 

финансиране от държавата за изпълнение на мерки и дейности свързани с безопасно движение по 

пътищата. 

5. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП  

1. ОКБДП-Габрово приема внесената информация по изпълнени мерки от Областна план-програма за 

второ тримесечие на 2021 г., съгласно образец 4.0. (Текуща информация ОКБДП-Габрово); 

2. Приема обобщени резултати от обходи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична пътна 

мрежа, преди началото на летния сезон, съгласно Приложение 2 – обходи Област Габрово-летен 

сезон; 

3. Приема новия правилник на ОКБДП, утвърден от ДАБДП; 

4. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата – Габрово предлага на Областен 

управител на област Габрово да подкрепи искането на Община Дряново за възстановяване на 

закрития жп прелез през 1986 г., на км. 158+803 по четвърта главна железопътна линия в 

междугарието Дряново – Царева ливада, община Дряново, чрез светлинна, звукова сигнализация 

и автоматична бариера. 

5. ОКБДП  подкрепя предложението за провеждане на събития, свързани с безопасното движение 

по пътищата в периода от 16 до 22 септември 2021 г, като мероприятията да се проведат по 

общини, организирани от Общинските комисии по БДП със съдействието на Областна комисия по 

БДП и Областна администрация Габрово. С цел привличане вниманието на всички участници в 

движението по пътя, ще се изработят макети на деца, които ще бъдат поставени на конфликтни 

пешеходни пътеки на територията на четирите общини в област Габрово. За целта ще бъде 

създадена работна група, която да обходи и прецени подходящите за целта места. 

6. ОКБДП одобрява провеждане на съвместно областно учение за реакция при настъпило пътно-

транспортно произшествие и пожар , като място за учението ще бъде проведено на път III-5004 

– обходен път на гр. Габрово, тунел „Габрово“. Възлага на Регионална дирекция  „Пожарна 

безопасност на защита на населението“ – Габрово да актуализира разработения през 2020 г. 

план за провеждане на съвместно учение до края на м. август, да го внесе за обсъждане на 

членовете на Областна комисия, като периода на реализация на учението ще се проведе през м. 

октомври 2021 г. Внесения план да се разгледа в оперативен порядък от членовете на ОКБДП – 

Габрово, преди съгласуването му със съответните институции. 
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ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП - Габрово 

Докладващият представи следната информация: 

Изпратена e обобщена информация за заседанието на ОКБДП – Габрово до всички членове 

на Комисията на 23.07.2021 г., приемане на дневен ред за заседанието.  

Изказвания на членове на ОКБДП: Предложение от Председателя на Областна комисия по БДП 

за добавяне на допълнителна точка към дневния ред – Текущи/Разни. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневният ред на заседанието – 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържал се“ 
 

 

ПО ТОЧКА 2 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ОКБДП: 

2.1. Изпълнени мерки от Областна план-програма за второ тримесечие на 2021 г. 

(Образец 4.0.) – докладващите представиха на кратко информацията описана в обобщения 

документ, като се направиха някои допълнения, както следва: 

 Община Габрово – продължава модернизацията на уличното осветление в града, като 

се подменят и електрически табла и се подобрява безопасността в рамките на гр. Габрово, 

чрез допълнителна осветеност на конфликтни кръстовища и пешеходни пътеки; 

 Община Севлиево – допълнение към представената справка за изпълнените мерки за 

второ тримесечие на 2021 г. по План-програма на Област Габрово за 2021 г., че е одобрен 

генералния план за организация на движението в населеното място (ГПОД) на община 

Севлиево, изпълнено е освежаването на пътната маркировка в рамките на общината и са 

поставени две (2) нови светофарни уредби в рамките на града, които ще спомогнат за 

по-добра организация на движението и същевременно ще подобрят безопасността на 

движението. 

 Община Дряново – изготвен е предварителен план за съгласуване на Генералния план 

за организация на движението, но съгласуването му към момента на заседанието е в 

застой. Предстои да се изготви окончателния вариант. Има проблем в някои от кварталите 

на града с безстопанствени коне, като за периода април – юни 2021 г. са направени 

проверки за чипиране на животните, в следствие на което са иззети 2 броя коне. 

Извършени са ремонти на улици, улично осветление, знаково стопанство, почистени са 

банкети, обновена е хоризонталната маркировка на пешеходни пътеки и се извършва 

почистване и измиване на улици в населените места след зимния сезон; 

 Община Трявна – Генералния план за организация на движението (ГПОД) е приет, 

почистени са банкетите, обновена е маркировката по пешеходните пътеки, подмяна на 

вертикалната сигнализация. Работи се много добре с ОДМВР, Районно управление – 

Трявна, като се получават сигнални писма до общината, за отстраняване на нередности 

по пътните артерии в общината, свързани с безопасното движение по пътищата. 

Обособяват се нови паркоместа в града, прави се оптимизация на движението, чрез 

еднопосочно движение по определени улици в града, но считат че за да може всичко това 

да става навременно и според разпоредбите на нормативните изисквания трябва да се 

отпуснат допълнителни целеви финансови средства, тъй като особено малките общини 

не разполагат с финансов ресурс към общинския бюджет за обезпечаване на мерки 

свързани с безопасността на движение по пътищата; 
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 ОДМВР Габрово – има тенденция за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, 

като за периода през следващото тримесечие (юли-септември) се предвижда засилен 

контрол на водачите на МПС, особено в критични участъци (като път I-4 „София-Варна“) 

чрез постоянно присъствие на патрулен автомобил на сектор „Пътна полиция“ и 

поставяне на камери за следене скоростта на движение на преминаващите в дадения 

участък. Очаква се от м. август да има засилено присъствие на пътна полиция, съвместно 

със сили на жандармерията и проверки по общини, които да следят за намаляване на 

пътнотранспортния травматизъм в рамките на област Габрово. Всяка седмица ще се 

провежда специализирана полицейска акция (от петък до неделя), която ще следи за 

нарушения от страна на мотоциклети, пешеходци и други участници в движението, с 

период на изпълнение до началото на учебната 2021/2022 година. Постъпило е запитване 

от Окръжна прокуратура до ОДМВР - Габрово за състоянието на пътната маркировка на 

територията на област Габрово. Обърна се внимание на общините, че е необходимо на 

натоварени пешеходни пътеки да се осигури допълнително осветление, тъй като уличното 

осветление в повечето случаи не е достатъчно и няма никаква  достатъчна видимост за 

водачите на МПС. 

Постъпи запитване от г-жа Тинчева, председател на ОКБДП – Габрово  по сигнал на 

граждани за гонки на ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Капитан дядо Никола“ в гр. Габрово. От 

ОД МВР отговориха, че нямат сигнали за провеждане на гонки в късните часове, но ще 

бъдат направени съвместни проверки със силите на жандармерията, като се извършват 

контролни проверки. 

 ОПУ Габрово – почистват се канавките, поставени са нови ограничителни системи по 

пътищата (ОСП) на път I-5 „Дряново-Габрово, в района на с. Лесичарка, правят се 

ремонти по път I-5 за с. Богатово, както и пътя „Вонеща вода – Белица – Трявна“. 

Извършват се дейности по пътя „Габрово-Дебел дял“, като се поставят изцяло нови 

настилки, пътни знаци и се полага нова хоризонтална маркировка. Всички дейности 

извършвани от Областна пътна управление Габрово първо се съгласуват с съответните 

институции, прави се проект и след като бъде одобрен и финансиран се пристъпва към 

неговото изпълнение. 

Постъпи запитване от г-жа Тинчева, председател на ОКБДП – Габрово за 

изпълнението на пътя за с. Крамолин, кога ще бъде реализирано. От ОПУ-Габрово, г-н 

Георгиев информира членовете, че е изпратено запитване до Агенция пътна 

инфраструктура, одобрен е ремонта на участъка и се чака финансиране. Изпълнението 

на обекта ще е с изцяло нова асфалтова настилка, хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация, но не е известно периода в който ще се стартират ремонтните 

дейности. 

 РУО Габрово – нямаше допълнително внесена информация. Представителя на 

Регионално управление на образованието, г-н Дойнов благодари на всички институции 

за подкрепата при реализирането на състезанията по безопасност на движението по 

пътищата, които бяха реализирани на територията на общините и областта в рамките от 

м. април до м. юни, както и за подкрепата за осъществяването на Националното 

състезание, на което беше домакин област Габрово за първа възрастова група. 

 ЦСМП Габрово – основното, което се допълни към материала на центъра за спешна 

медицинска помощ е, че до момента няма нито едно настъпило ПТП по вина на 

служителите им. Преди началото на всяка смяна се инструктират за спазване на 

правилата за движение по пътя и се правят проби за употреба на алкохол. 
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 РЗИ Габрово – провеждат редовни инструктажи на служителите, които управляват 

служебните автомобили и отбелязване на Ден по безопасност на движението по пътищата 

– 29.06.2021 г. чрез поставяне на информационни материали на таблото на Регионална 

здравна инспекция и в сайта на администрацията. 

 

2.2. Обсъждане резултати от обходи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и 

улична пътна мрежа, преди началото на летния сезон (Приложение 2 – обходи 

Област Габрово-летен сезон) – за направените огледи е съставена обобщена справка, 

като са описани и констатациите за всяка една община, за Областно пътно управление и за 

цялата област. Като цяло се коментира, че състоянието в общините от област Габрово не е 

задоволително по общинските пътища – липсват ограничителни системи за пътища (ОСП), 

вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, причината са недостатъчното 

финансови средства, които общините могат да заделят, за да могат пътищата да отговарят 

на всички нормативни изисквания; 

 

2.3. Запознаване с нов правилник на Областна комисия по БДП, утвърден от ДАБДП 

(Единни правила на ОКБДП) – новите правила утвърдени от Председателя на Държавна 

агенция „Безопасност на движението по пътищата“ бяха представени на членовете на 

Областната комисия, като беше обърнато внимание, че към Образец 3.1. е добавено и 

приложението „Състояние на пътната и транспортната инфраструктура“, което се попълва 

при изготвянето на информацията от общините за целите на Годишния областен доклад; 

 

2.4. Запознаване и обсъждане на преписка по искане на Община Дряново за 

възстановяване на ЖП прелез на км. 158+803 по четвърта главна железопътна 

линия в междугарието Дряново – Царева ливада, Община Дряново – ОСК-14-322 – 

членовете на Областната комисия бяха предварително запознати с преписката по искането 

на Община Дряново, към подписването на протокола беше приложено и особено мнение на 

представителя на Районна железопътна инспекция – Горна Оряховица, г-н Панайот 

Панайотов, началник отдел РЖИ – Г. Оряховица, ГДЖИ при ИА „Железопътна администрация, 

както следва: „ Към протокол от дата 06.07.2021 г. на междуведомствена работна група за 

оглед на място на бившия ЖП прелез на км.158-803 по четвърта главна железопътна линия 

в междугарието Дряново – Царева ливада на територията на Община Дряново. Изразявам 

особено мнение, поради това, че: 

 Искането на Община Дряново фактически е за изграждане и откриване на нов прелез, 

тъй като стария е закрит преди 35 години и на практика не съществува; 

 Пресичането на магистрална железопътна линия с пътища и улици трябва да се 

извършва на различни нива, съгласно чл. 83 (1) и чл. 175 (1) от „Наредба №55 от 29 

януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни 

гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура“; 

 Съществуват и чисто технически противоречия с изграждането на прелез на км. 

158+803: 

o тъй като участъкът от жп линията на посоченото място е в крива, обзорът в 

двете посоки за ППС е силно ограничен и недостатъчен, съгласно чл. 16 и 

Приложение №3 към чл. 16, ал. 1 от Наредба №4; 

o улиците и подхода към бъдещ прелез са с наклон, който трябва да се провери, 

предвид изискванията на чл. 21 от Наредба №4 и чл. 186 (1) от Наредба №55, 

допустимия наклон е до 2 %. 

 Предвид горните съображения считам, че пресичане на железопътна линия на едно 

ниво на посоченото място е неудачно и би повишило риска от възникване на 

произшествия с ППС и пешеходци;“ 
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 Г-н Ангел Ангелов, заместник-кмет изрази становището на община Дряново, че имат 

готовност за заплащане на необходимите такси и разноски за назначаване на комисия, 

съгласно чл. 46 на „Наредба №4 от 27 март 1997 г. за железопътните прелези“, 

железопътната линия граничи с общински имоти, които при необходимост могат да се 

използват за намаляване на ската и откриване на видимостта на жп трасето. 

 Г-жа Тинчева, председател на Областната комисия по БДП предложи на членовете да 

изкажат своето мнение за откриването на ЖП прелеза, чрез гласуване на следното „Областна 

комисия по безопасност на движението по пътищата – Габрово предлага на Областен 

управител на област Габрово да подкрепи искането на Община Дряново за възстановяване 

на закрития жп прелез през 1986 г., на км. 158+803 по четвърта главна железопътна линия 

в междугарието Дряново – Царева ливада, община Дряново, чрез светлинна, звукова 

сигнализация и автоматична бариера“, резултат от гласуването: от 14 с право на глас: 

 „за“ – 9 гласа; 

 „против“ – 3 гласа; 

 „въздържал се“ – 2 гласа. 

 

2.5. Предложения за отбелязване на „Дни за безопасност на ROADPOL – 16-22 

септември“ – Следвайки събитията от предходните две години, в които се проведоха 

събития и мероприятия по безопасност на движението по пътищата, тази година за 

отбелязване на дните по безопасност през м. септември да се проведат подобни, но на 

територията на четирите общини в област Габрово. Предложението към всички членове на 

Областната комисия е, през 2021 г. да се организират мероприятия и събития на територията 

на общинските центрове – гр. Габрово, гр. Севлиево, гр, Дряново и гр. Трявна, като за целта 

всяка община да даде предложение за деня на събитието в рамките от 18 до 22 септември. 

Организацията на избрания ден да е ангажимент на съответните Общински комисии по БДП, 

с подкрепата на Областна администрация и ангажираните институции, членове на ОКБДП – 

Габрово. В рамките на 2-3 часа да се проведат различни активности, игри, демонстрации и 

други, които да ангажират пряко и косвено всички участници в движението. 

Друга идея, която предлага Областна администрация е да се поставят макети на 

пресичащи деца на пешеходни пътеки в близост до детски градини и училища, които да 

заострят вниманието на участниците в движението, да бъдем по-отговорни на пътя и да 

пазим и по уязвимите на пътя – пешеходци, велосипедисти, възрастни и деца. 

За  реализиране на идеите, които се предлагат: 

 ще се изработи примерна програма на събитията от Областна администрация – 

Габрово, която ще бъде предоставена на членовете на ОКБДП; 

 ще бъде организирана работна група, която да обходи и реши кои места са подходящи 

за поставяне на макети, които да бъдат изработени и поставени преди началото на 

учебната година на конкретни пешеходни пътеки; 

 

2.6. Обсъждане на възможност за провеждане на съвместни областни учения за 

реакция при настъпило ПТП – реализиране м. септември 2021 г. (мярка 6.1. от 

План-програма по БДП на област Габрово за 2021 г.) -  обсъдиха се варианти за 

провеждането на областното учение с всички членове, като се реши самото събитие да се 

осъществи през м. октомври. От Регионална дирекция ПБЗН - Габрово имат желание това 

учение да се проведе на тунел „Габрово“, който се намира на път III-5004 – обходен път на 

гр. Габрово, тъй като това е най-дългия тунел на територията на областта, както и едно от 

най-сложните съоръжения на които може да се случи ПТП и пожар. В плана от 2020 година  

се вижда, какво е заложено като занятие в съвместното учение. Провеждането на това 
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занятие е изключително важно за съвместната работа на силите на спасителната верига, тъй 

като нямаме почти никакъв опит и съвместна работа между ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП и БЧК. 

 

2.7. Текущи/Разни – в заседанието на Областната комисия се включиха и представители на 

Държавна агенции „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) – София, чрез видео 

връзка в платформата „Jitsi Meet”. Г-жа Тинчева запозна ДАБДП с решенията от проведеното 

заседание на ОКБДП – Габрово. Г-н Росен Рапчев, представител на Държавната агенция 

акцентира върху няколко важни момента, които трябва задължително да се знаят и от всички 

членове на Областните комисии – във връзка със извършваните огледи, те не трябва да са 

само периодични, а да се случват ежедневно. Цялата информация, която трябва да съдържат 

обобщените протоколи от огледите не трябва да са с изцяло нова информация, а напротив – 

целта е да на всеки следващ оглед данните да се надграждат. За да има конкретни решения, 

не може информацията да е на парче. Пътните инциденти винаги са комплекс от причини, 

т.е. никога не са породени само от една причина. Целта е, когато се подаде информация от 

МВР към общините за настъпило ПТП, те да отидат на място, да огледат самата 

инфраструктура, да огледат каква ситуацията и възможно ли е предпоставките за 

настъпилото произшествие да е в резултат от не добра организация на движението, като не 

кореспондираща помежду си вертикална сигнализация и пътна маркировка и да се замислим 

къде всъщност е проблема. Трябва да се изгради ясна пътна инфраструктура с ясни изразени 

видими участъци с добри инфраструктурни решения за успокояване на движението. 

В думите си към членовете на Областна комисия, г-н Рапчев завърши с един апел, че 

безопасността на движението е въпрос на лична отговорност и личен пример. 

Г-жа Тинчева отправи запитване до г-н Рапчев, като представител на ДАБДП, във 

връзка със обсъждан проблем за недостатъчно финансиране на общините по въпросите за 

обезпечаване на мерките, свързани с безопасното движение по пътищата – „Търсейки 

резултати от всички мерки, за БДП и ограничаване на пътния травматизъм се оформи 

необходимостта от допълнителни целеви средства за общините, точно и конкретно за 

мерките за безопасност на движението. Вие като държавна институция, занимаваща се с тези 

въпроси, имате ли виждане за целеви средства насочвани към общините (независимо малки 

или големи са те) за постигане на резултати, които всички ние, занимаващи се с безопасно 

движение, искаме да постигнем, както вие казахте не да се решава въпроса на парче, а да 

се решава глобално за съответните участъци от пътя?“ 

Г-н Росен Рапчев (ДАБДП) – Агенцията има изключително желание да помогне на 

общините, тъй като години наред те бяха оставени със собствени сили и средства да се 

справят със проблемите, които се натрупват с годините и вместо да се решават – се 

увеличават. Ето защо Държавната агенция започна още от края на миналата година да 

изисква доклади за състоянието на инфраструктурата, на база на които се виждат 

проблемите. От друга страна тези доклади се обобщават и се предоставят чрез доклад до 

Министерски съвет, за да може да се запознаят с проблемите в по-големи детайли, които 

съществуват по пътищата. Това се прави с цел да могат да се отпуснат целеви средства на 

общините, което не може да стане разбира се веднага, но се очаква средствата да бъдат 

отпуснати за в бъдеще. Ако не се направи правилната оценка и не се знае какво точно е 

необходимо за осигуряването на допълнителното финансиране за обезпечаване политика по 

безопасност на движението, няма как да се осигурят. Ето защо едно от най-важните неща на 

първо време е общините и областните пътни управления да правят регулярно огледите, които 

са заложени и в нормативната база, за да може да се направи подстъп и искане за 

осигуряване на допълнително финансиране по това перо.  
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Съвместно с Национално сдружение на общините в България, ДАБДП имат проект, 

който стартира съвсем скоро в София област, но ще обхване до края на 2022 годината може 

би и територията на цялата страна. Предвижда се да бъдат направени обучения на всички 

служители в общините, засягайки политиките по БДП, с които ще се цели да се повиши 

експертното ниво на всички ангажирани в съответните администрации по въпросите на 

безопасността. 

Г-н Симеонов, представител на Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Габрово в отговор 

на поставен въпрос на г-н Росен Рапчев (ДАБДП) подчерта, че се очакват засилени проверки 

по пътищата и предстои проверката на хоризонталната маркировка, след която ще бъдат 

направени предписания на стопаните на пътищата. В случай, че съответните 

предписания/разпореждания не бъдат изпълнени могат да бъдат взети и административни 

мерки, спрямо стопаните на пътищата. 

Г-н Деян Георгиев, директор на ОПУ – Габрово в отговор на поставен въпрос от г-н 

Росен Рапчев (ДАБДП) за кръстовището при с. Враниловци на републикански път II-44 

„Габрово – Севлиево“ отговори, че е разработен и одобрен проект за изграждане на 

допълнителна лента  с цел облекчаване на левият завой за който се очаква финансиране на 

проекта. 

 

 Докладващите представиха следната информация и приложения:  

1. Текуща информация ОКБДП-Габрово(юли-2021); 

2. Приложение 2-Област Габрово - ОКБДП обходи(летен сезон); 

3. Единни правила на ОКБДП – Габрово 2021; 

4. ЖП прелез; 

5. Съвместно учение.   

 

Изказвания на членове на ОКБДП: Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2.1. Приема докладваната информация от членовете на ОКБДП за изпълнени мерки от Областна 

план-програма за  второ тримесечие на 2021 г. – 14 гласа „за“; 

2.2. Приема обобщени резултати от обходи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична 

пътна мрежа, преди началото на летния сезон, съгласно Приложение 2 – обходи Област 

Габрово-летен сезон - 14 гласа „за“; 

2.3. Приема новия правилник на ОКБДП, утвърден от ДАБДП - 14 гласа „за“; 

2.4. Предлага на Областен управител на област Габрово да подкрепи искането на Община 

Дряново за възстановяване на закрития жп прелез през 1986 г., на км. 158+803 по четвърта 

главна железопътна линия в междугарието Дряново – Царева ливада, община Дряново, чрез 

светлинна, звукова сигнализация и автоматична бариера. - 9 гласа „за“, 3 гласа „против“, 2 

гласа „въздържал се“; 

2.5. Подкрепя предложението за провеждане на събития, свързани с безопасното движение по 

пътищата в периода от 16 до 22 септември 2021 г, като мероприятията да се проведат по 

общини, организирани от Общинските комисии по БДП със съдействието на Областна комисия 

по БДП и Областна администрация Габрово. С цел привличане вниманието на всички 

участници в движението по пътя, ще се изработят макети на деца, които ще бъдат поставени 

на конфликтни пешеходни пътеки на територията на четирите общини в област Габрово. За 

целта ще бъде създадена работна група с представители на  областна администрация, 

общините и ОДМВР, която да обходи и прецени подходящите за целта места. - 14 гласа „за“; 

2.6. Одобрява провеждане на съвместно областно учение за реакция при настъпило пътно-

транспортно произшествие и пожар през м. октомври, като място за учението ще бъде 

проведено на републикански път III-5004 – обходен път на гр. Габрово, тунел „Габрово“. 
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Възлага на Регионална дирекция  „Пожарна безопасност на защита на населението“ – Габрово 

да актуализира разработения през 2020 г. план за провеждане на съвместно учение до края 

на м. август, да го внесе за обсъждане на членовете на Областна комисия, като периода на 

реализация на учението ще се проведе през м. октомври 2021 г. Внесения план да се разгледа 

в оперативен порядък от членовете на ОКБДП – Габрово, преди съгласуването му със 

съответните институции. - 14 гласа „за“; 

 

ПО ТОЧКА 3 

ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

1. ОКБДП – Габрово приема представените информации за дейността  по БДП на членовете на 

ОКБДП за първо тримесечие на 2021 г. 

Изказвания на членове на ОКБДП: Няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема обобщения преглед на изпълнението на решения от предходни заседания на ОКБДП 

– 14 гласа „за“. 
 

 

ПО ТОЧКА 4 

ДРУГИ - Предложение от общините на територията на област Габрово – отпускане на целево  

допълнително финансиране от държавата за изпълнение на мерки и дейности свързани с безопасно 

движение по пътищата. 
 

Председателят на ОКБДП закри заседанието. 
 

 

ПО ТОЧКА 5 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

Решение  За сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

ОКБДП-Габрово прие докладваната информация 

от членовете на ОКБДП за изпълнени мерки от 

Областна план-програма за второ тримесечие на 

2021 г.; 

За сведение  Членове на 

ОКБДП 

неприложимо 

ОКДБП – Габрово прие обобщени резултати от 

обходи по Републиканска пътна мрежа, 

Общинска и улична пътна мрежа, преди 

началото на летния сезон 

За сведение  Членове на 

ОКБДП 

Неприложимо 

ОКДБП – Габрово прие новия правилник на 

ОКБДП, утвърден от ДАБДП 

За сведение  Членове на 

ОКБДП 

Постоянен  

ОКБДП – Габрово предлага на Областен 

управител на област Габрово да подкрепи 

искането на Община Дряново за възстановяване 

на закрития жп прелез през 1986 г., на км. 

158+803 по четвърта главна железопътна линия 

в междугарието Дряново – Царева ливада, 

община Дряново, чрез светлинна, звукова 

сигнализация и автоматична бариера 

За сведение Неприложимо Неприложимо  
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ОКБДП – Габрово Подкрепи предложението за 

провеждане на събития, свързани с безопасното 

движение по пътищата в периода от 16 до 22 

септември 2021 г, като мероприятията да се 

проведат по общини, организирани от 

Общинските комисии по БДП със съдействието на 

Областна комисия по БДП и Областна 

администрация Габрово. С цел привличане 

вниманието на всички участници в движението по 

пътя, ще се изработят макети на деца, които ще 

бъдат поставени на конфликтни пешеходни 

пътеки на територията на четирите общини в 

област Габрово. За целта ще бъде създадена 

работна група с представители на  областна 

администрация, общините и ОДМВР, която да 

обходи и прецени подходящите за целта места 

За изпълнение Членове на 

ОКБДП 

от 16 до 22 

септември 

2021 година 

ОКБДП – Габрово Одобрява провеждане на 

съвместно областно учение за реакция при 

настъпило пътно-транспортно произшествие  и 

пожар през м. октомври, като място за учението 

ще бъде проведено на републикански път III-

5004 – обходен път на гр. Габрово, тунел 

„Габрово“. Възлага на Регионална дирекция  

„Пожарна безопасност на защита на населението“ 

– Габрово да актуализира разработения през 

2020 г. план за провеждане на съвместно учение 

до края на м. август, да го внесе за обсъждане на 

членовете на Областна комисия, като периода на 

реализация на учението ще се проведе през м. 

октомври 2021 г. Внесения план да се разгледа в 

оперативен порядък от членовете на ОКБДП – 

Габрово, преди съгласуването му със съответните 

институции. 

За изпълнение Членове на 

ОКБДП 

през м. 

октомври 

2021 г. 

 

КРАЙ: 13:45 часа 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

6. Текуща информация ОКБДП-Габрово(юли-2021); 

7. Приложение 2-Област Габрово - ОКБДП обходи(летен сезон); 

8. Единни правила на ОКБДП – Габрово 2021; 

9. ЖП прелез; 

10. Съвместно учение 

 

                   /П/                                                                                          /П/  

     …………………………………………                                             

       СТИЛИЯНА ТИНЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП - Габрово 

     …………………………………… 

        София Димитрова 

                          СЕКРЕТАР НА ОКБДП-Габрово             

 


