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Образец 3.0 

 
(съответстващ на 
Образец № 6.0  
към Националната 

стратегия за 
безопасност на 
движението по 
пътищата в Република 
България  
2021-2030 г.) 

ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВA, ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

 
 

ДАБДП 
 

 
 

Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

 ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП  
  
ОБЛАСТ 

 

ГАБРОВО 

ГОДИНА 

 

2021 ГОДИНА 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:  

1. Докладът на областно ниво се разработва на годишна база, като отразява състоянието на БДП в областта и 

изпълнението на областната политика по БДП към съответната отчетна година.  
 

2. Информацията по отделните раздели от Доклада се подготвя от секретариата на ОКБДП, като се систематизира 

информацията, подадена от членовете на ОКБДП по образци на ДАБДП: приложения 6.1 – за общините, 6.2 – за 

ОДМВР, 6.3 – за ОПУ, 6.4 – за РУО, 6.5 – за ЦСМП, 6.6. – за РЗИ, 6.7 – за БЧК и 6.8 – за ООАА към обобщения план 

за действие 2021-2023 г. 
 

3. Членовете на ОКБДП представят на секретариата на ОКБДП информацията от своите компетенции по т. 2 в срок до 

15ти февруари на годината, следваща отчетната година, с цел включване на информацията в единен областен 

доклад. 
 

4. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира, разяснява, подпомага и координира получаването на 

информацията от членовете на ОКБДП по т. 2 в срок до 15 февруари, като следи за нейната коректност, яснота и 

изчерпателност.  
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5. Всички раздели от Доклада следва да се попълнят от секретариата на ОКБДП, на база на получената по т. 2 

информация. Информацията във всеки раздел следва да е коректна, ясна и изчерпателна.  
 

6. На местата в Доклада, където се изисква информация за Общините, същата следва да е представи за всяка една от 

Общините на територията на областта. Това е изискуемо с оглед получаване на информация за състоянието на БДП 

по Общини.  
 

7. Раздел 1 Обща информация и Раздел 2 Административна информация се попълват с информация, налична в 

секретариата на ОКБДП.  
 

8. Раздел 3 Състояние на БДП: Информацията по т. 1.1 и 1.2 се подава от ОДМВР и се нанася в таблицата от 

секретариата на ОКБДП; Информацията по т. 1.3 и 1.2 се подава от ЦСМП и се нанася в таблицата от секретариата 

на ОКБДП; Информацията по т. 2.1 се подава от ОПУ и се нанася в таблицата от секретариата на ОКБДП; 

Информацията по т. 2.2 се подава от Общините и се нанася в таблицата от секретариата на ОКБДП.  
 

9. Раздел 4 Годишно изпълнение на План-програмата: на база получената от членовете информация секретариатът на 

ОКБДП систематизира попълването на цялата таблица и попълва информацията, отнасяща се до общата оценка на 

изпълнението.  
 

10. Раздел 5 Срещани проблеми и препоръки към ДАБДП се попълва от секретариата на ОКБДП на база наблюдения или 

предложения от членове на ОКБДП.   
 

1. След като Докладът се състави в цялостен вид от секретариата на ОКБДП, докладът разглежда се и се приема като 

проект на заседание на ОКБДП, след което се изпраща в ДАБДП в срок до 1 ви март на годината, следваща отчетната 

година. Доклади, представени след този срок, няма да бъдат разгледани и анализирани за целите на общото 

докладване от ДАБДП към Министерския съвет, като в общия доклад до Министерския съвет ще бъде отбелязано 

липсата на съответния областен доклад.  
 

2. Докладът се изпраща от ОКБДП до ДАБДП само по електронен път на електронен адрес mpetrova@sars.gov.bg, във 

формат Word, заедно с официално подписано и заведено с деловоден номер придружително писмо.  
 

3. Докладът се преглежда от ДАБДП за съответствие с изискуемите форма и съдържание. При необходимост от ревизия 

на Доклада, ДАБДП дава съответните указания, които ОКБДП следва да отрази в ревизиран доклад и да го представи 

в ДАБДП в срок от 5 работни дни.  
 

4. Докладът, в съответстващ и одобрен от ДАБДП вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpetrova@sars.gov.bg
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 РАЗДЕЛ 1 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

  
Област:  ГАБРОВО 

Общини в състава на областта: 

 

ЧЕТИРИ ОБЩИНИ – ОБЩИНА ГАБРОВО, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ОБЩИНА 

ДРЯНОВО, ОБЩИНА ТРЯВНА 

Населени места в състава на областта: 

 

349 по данни на НСИ за 2020 година 

 Община Габрово – 134 броя 

 Община Севлиево – 46 броя. 

 Община Дряново – 63 броя 

 Община Трявна - 104 

Население на областта: 105 788 души по данни на НСИ за 2020 година 

Състав на ОКБДП: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивелин Стоянов – заместник областен управител на област Габрово 

СЕКРЕТАР: 

София Димитрова – старши експерт дирекция АКРРДС - Областна 

администрация - Габрово 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Деян Дончев – заместник-кмет на Община Габрово 

2. Гълъбин Гутев – гл. експерт ТСБД, дирекция ТСУ – Община Севлиево 

3. Ангел Ангелов – заместник-кмет на Община Дряново 

4. Марин Маринов – заместник-кмет на Община Трявна 

5. комисар Цветан Петков – зам.-директор на ОДМВР – Габрово 

6. комисар Андрей Хайтов – началник отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР 

– Габрово 

7. гл. инсп. Николай Симеонов – началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР 

– Габрово 

8. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление – Габрово 

9. Александър Петров – началник на ОО АА – Габрово 

10. Деян Дойнов – старши експерт в  РУО – Габрово 

11. Стефан Стойчев – директор на Областен съвет на БЧК – Габрово 

12. Любен Симеонов – Съюз на българските автомобилисти, офис Габрово 

13. д-р Георги Шандурков – Директор на ЦСМП – Габрово 

14. Мариета Папазова – главен секретар на РЗИ – Габрово 

15. Надежда Желева – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово 

16. Радослав Стефанов – началник сектор ПГ и СД към РД ПБЗН – Габрово 

17. Панайот Панайотов – Районна железопътна инспекция – Горна Оряховица 

 

Резервен член от ОА – Веселина Георгиева – младши експерт дирекция АКРРДС 

– Областна администрация - Габрово 
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 РАЗДЕЛ 2 

 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ  
  
1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Заседание 1: Дата на заседанието: неприсъствено от 27.01.2021 до 08.02.2021 г. 

Точки и акценти от дневния ред: 

1. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП в изпълнение на 

общинска стратегия по БДП. Анализ на постигнатите през четвърто тримесечие на 2020 г. резултати и 

отчет за цялата 2020 г. - Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево, Община 

Трявна; 

2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите 

през четвърто тримесечие на 2020 г. резултати и отчет за 2020 г. – ОД на МВР-Габрово; 

3. Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и техните последствия 

през четвърто тримесечие на 2020 г. Анализ на динамиката на данните спрямо същия период на 

предходната (2019 г.).  Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ 

на постигнатите резултати през четвърто тримесечие на 2020 г. резултати и отчет за 2020 г. – Сектор 

„ПП” при ОД на МВР – Габрово; 

4. Участие на служители на РДПБЗН в отстраняване на последствия от ПТП. Справка за 

предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през четвърто 

тримесечие  на 2020 резултати и отчет за 2020 г. – РДПБЗН – Габрово; 

5. Брой на извършените пътни проверки за четвърто тримесечие на 2020 г., брой на наложените 

глоби и актове за установяване на административни нарушения, общ обем на наложените глоби. 

Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите  през 

четвърто тримесечие на 2020 г. резултати и отчет за 2020 г. – ОО АА – Габрово; 

6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП.  Анализ на постигнатите 

през четвърто тримесечие на 2020 г. резултати и отчет за 2020 г. – РУО – Габрово. 

7. Справка за установените участъци с концентрация на ПТП. Справка за предприетите и 

планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през 2020 г. резултати – ОПУ – 

Габрово. 

8. Справка за броя на приетите през четвърто тримесечие на 2020 г. повиквания, касаещи 

пострадали в следствие от ПТП. Анализ на динамиката на данните спрямо същия период на предходната 

година (2019 г.). Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на 

постигнатите резултати през четвърто тримесечие на 2020 г. и отчет за 2020 г. – ЦСМП – Габрово. 

9. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите 

през четвърто тримесечие на 2020 г. резултати и отчет за 2020 г. – РЗИ – Габрово. 

10. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани  и служители на „Пътна полиция” 

през 2019 г. Анализ на динамиката  на данните през 2020 г., спрямо предходната година (2019 г.) – 

БЧК – Габрово. 

11. Попълване на таблици – Приложение №1 и Приложение №2 – от всички членове 
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12. Текущи 

 

Взети решения: 

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

предоставените информации, доклади и анализи, свързани с безопасно движение по пътищата на 

Област Габрово от т.1. до т.10. (образец 4.0. – Текуща информация ОКБДП-Габрово); 

2. Приемане на отчет за работата на ОКБДП за 2020 г. 

3. Приемане на план на заседанията на комисията през 2021 г.; 

 

Линк към материалите:   

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%201%202021.pdf  

Заседание 2: 

 

Дата на заседанието: неприсъствено от 01.03.2021 до 04.03.2021 г. 

 

Точки и акценти от дневния ред: 

1. Годишен областен доклад по безопасност на движението по пътищата за 2020 г. на област Габрово 

(Образец 6.0.). 

 

Взети решения: 

ОКБДП-Габрово приема Годишен областен доклад по безопасност на движението по пътищата за 2020 г. на 

област Габрово (Образец 6.0.) 

Линк към материалите:   

 
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%202%202021.pdf  

Заседание 3: 

 

Дата на заседанието: неприсъствено от 20.04.2021 до 27.04.2021 г. 

 

Точки и акценти от дневния ред: 

1. Изпълнени мерки от Областна план-програма за I-во тримесечие на 2021 г. (Образец 4.0.) 

2. Текущи 

 

Взети решения: 

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

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

 

Линк към материалите:  

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%203%202021.pdf   

Заседание 4: 

 

Дата на заседанието: 29.07.2021 г.  

 

Точки и акценти от дневния ред: 

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

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); 

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%201%202021.pdf
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%202%202021.pdf
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%203%202021.pdf
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3. Запознаване с нов правилник на Областна комисия по БДП, утвърден от ДАБДП (Единни правила 

на ОКБДП); 

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; 

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

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.) 

7. Текущи/Разни 

 

Взети решения: 

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. 

Линк към материалите:   

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%204%202021.pdf 

 

 

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%204%202021.pdf
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Заседание 5: 

 

Дата на заседанието: неприсъствено от 10.09.2021 до 15.09.2021 г. 

 

Точки и акценти от дневния ред: 

1. Приемане на „План за провеждане на пълномащабно учение „Тунел „Габрово”- 2021“ със 

съставните части на Единната спасителна система в Габровска област при пътнотранспортно 

произшествие в автомобилен тунел“ 

2. Текущи 

 

Взети решения: 

1. ОКБДП-Габрово приема „План за провеждане на пълномащабно учение „Тунел „Габрово” - 

2021“ със съставните части на Единната спасителна система в Габровска област при 

пътнотранспортно произшествие в автомобилен тунел“ 

Линк към материалите:   

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%205%202021.pdf  

Заседание 6: 

 

Дата на заседанието: неприсъствено от 23.11.2021 до 06.12.2021 г. 

 

Точки и акценти от дневния ред: 

1. Изпълнени мерки от Областна план-програма по БДП за трето тримесечие на 2021 г. (Образец 

4.0.); 

2. Обсъждане доклади от огледи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична пътна 

мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното й състояние 

(Приложение 1-мярка 4.17. и Приложение 1.1-мярка 4.17-ОПУ); 

3.  Изготвяне и обсъждане на проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово; 

4. Резултати от обследване и анализиране ефекта  от монтиране на макети на деца на рискови 

пешеходни пътеки на територията на област Габрово (писмо с наш изх. №ОСК-14-410 от 

17.09.2021 г.); 

5.  Изготвяне и одобрение на план за работа и график на редовните заседания на ОКБДП през 

2022 г. 

6. Текущи – писма постъпили в Областна администрация Габрово – вх. №ОСК-14-

1942/28.10.2021 г.; вх. №ОСК-14-1909/25.10.2021 г.;  

 

ДРУГИ – Предложение от г-н Радослав Стефанов, РДПБЗН Габрово – „Предлагам на следващо 

заседание да се предложи на Община Габрово и сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Габрово да се 

обсъди възможността за преместване на съществуващата пешеходната пътека на ул. "Емануил 

Манолов" в гр. Габрово, намираща се между паркинга на хотел "Балкан" и стълбите към библиотеката 

на ТУ Габрово. Предлагам същата да се премести между входа на високото тяло на хотел "Балкан" и 

ресторант "Елените" 

 

Взети решения: 

1. ОКБДП-Габрово приема изпълнените мерки от Областна план-програма по БДП за трето 

тримесечие на 2021 г. (Образец 4.0.) 

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%205%202021.pdf
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2. ОКБДП-Габрово приема Докладите на Община Габрово, Община Севлиево, Община Дряново, 

Община Трявна и Областно пътно управление Габрово от огледи по Общинска и улична пътна 

мрежа и Републиканска пътна мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-

експлоатационното й състояние (Приложение 1-мярка 4.17. и Приложение 1.1-мярка 4.17-ОПУ); 

3. ОКДБП приема проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово; 

4. ОКБДП приема резултати от обследване и анализиране ефекта  от монтиране на макети на деца 

на рискови пешеходни пътеки на територията на област Габрово 

5. ОКБДП приема план за работа и график на редовните заседания на ОКБДП през 2022 г. 

6. ОКБДП приема отговор от Областно пътно управление - Габрово по писма вх. №ОСК-14-

1942/28.10.2021 г.; вх. №ОСК-14-1909/25.10.2021 г. и №ОСК-14-2105/23.11.2021 г. - 16 гласа 

„за“, 0 – „против“; 0 - „въздържал се“; 

 

Линк към материалите:   

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%206.pdf   

Заседание 7: 

 

Дата на заседанието: неприсъствено от 16.12.2021 до 17.12.2021 г. 

 

Точки и акценти от дневния ред: 

1. Проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово с нанесени корекции; 

2. Предложения от г-н Радослав Стефанов (РДПБЗН – Габрово) и г-жа Стилияна Тинчева 

(Председател на ОКБДП-Габрово); 

3. Текущи 

 

Взети решения: 

1. ОКДБП приема проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово с нанесени 

корекции, след писмо на ДАБДП с вх. №ОСК-14-2020(1) от 07.12.2021 г.; 

2. ОКДБП приема становище от Община Габрово и ОДМВР по предложение на г-н Радослав 

Стефанов и г-жа Стилияна Тинчева; 

 

Линк към материалите:   

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%207.pdf   

 
 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ НА ДАБДП ДО ОКБДП 

Указание 1: 

 

ДАБДП 01-733/22.12.2020 г. – Методически указания във връзка с изпълнение на  Марка №100 от 

Плана за действие за подобряване на БДП за 2020 г. 

Указание 2: 

 

ДАБДП 01-015/12.01.2021 г. – становище и предложения по решение за МС за одобряване на 

Закон за изменение и допълнение на Закон за пътищата 

Указание 3: 

 

ДАБДП 01-733-1/18.01.2021 г. – методически указания за подготовка  на Годишен доклад за 

изпълнение  на областна политика по БДП за 2020 г. 

Указание 4: 

 

ДАБДП 01-227/26.04.2021 г. – Проект на решение на МС за приемане на Доклад  за състоянието 

на БДП и изпълнението на НСБДП на РБ за 2020 г. и приложения към него. 

Указание 5: ДАБДП 01-245/12.05.2021 г. – План за действие по БДП за 2021 г. 

http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%206.pdf
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/2021/Protokol%207.pdf
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Указание 6: ДАБДП 01-325 /22.06.2021 г. – Изпълнение на мерки от Годишни план-програми по БДП. 

Указание 7: 

 

ДАБДП 01-347/01.07.2021 г. – Единна утвърдени правила за състава, функциите, дейността и 

организацията на работа на ОКБДП 

Указание 8: ДАБДП 01-467/31.08.2021 г. – – Единна утвърдени правила за състава, функциите, дейността и 

организацията на работа на Общински Комисии по БДП 

Указание 9: ДАБДП 01-509/16.09.2021 г. – Изпълнение на мерки от Годишни план-програми по БДП. 

Указание 10: 

 

ДАБДП 01-533/24.09.2021 г. – повишаване административния капацитет за управление на БДП на 

областно и общинско ниво. 

Указание 11: 

 

ДАБДП 01-556/04.10.2021 г. – предоставяне на финансова подкрепа на общините от ДАБДП за 

изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – одит за пътна 

безопасност. 

Указание 12: ДАБДП 01-644/05.11.2021 г. – подготовка на Областни-план програми по БДП за 2022 година. 

Указание 13: 

 

ДАБДП 01-797/17.12.2021 г. – обезпечаване реализацията на областната и общинската политика 

по БДП в рамките на бюджетната процедура за подготовка на проектобюджет за 2022 г. 

 

 

 РАЗДЕЛ 3 

 СЪСТОЯНИЕ НА БДП  
  
1. ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ 

      1.1 Статистика на ниво ОБЛАСТ  

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

71 

Загинали: 7 

Тежко ранени: 73 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

Тежките ПТП през 2021 г. са общо 71 броя, спрямо 107 през 2020 година. Сравнението с 

предходната 2020 година показва, че е налице тенденция за намаляване на пътната 

аварийност. При тежките произшествия със загинали и ранени през последната година 

отчитаме намаляване: загиналите са 7, а през 2020 г. са 9.  

 

 

 

При ранените данните показват значително намаление спрямо 2020 г. съответно 73 към 123. 

Това е най-ниският брой от 2016 г. насам. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

По вид на участниците в ПТП през 2021 година, са ранени 73 лица, от които 40 са водачи, 17 

са пътници и 16 са пешеходци. 

Загиналите лица са 7 на брой, като 5 от тях са водачи, а 2 пешеходци. 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

През 2021 гадина: 

 гр. Габрово са настъпили 53 тежки ПТП с 2 загинали и 58 ранени. 
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разпределени по 

общини 

 

 гр. Дряново са настъпили 3 тежки ПТП с 1 загинал и 3 ранени. 

 гр. Севлиево са настъпили 14 тежки ПТП с 4 загинал и 11 ранени. 

 гр. Трявна е настъпило 1 тежко ПТП с 1 ранен. 

Причини за ПТП 

 

Причините за всичките 71 ПТП с пострадали лица на територията на област Габрово през 

2021 година са нарушения извършени от страна на водачите. 

ПТП по вид 

 

През 2021 година възникналите тежки ПТП по видове са следните:  

 Блъскане в стълб – 3 броя с 3 ранени лица. 

 Блъскане в скат – 1 брой с 1 ранен.  

 Блъскане в предпазна ограда – 2 броя с 3 ранени лица. 

 Блъскане в крайпътно съоръжение – 3 броя с 3 ранени лица. 

 Блъскане в дърво – 11 броя с 11 ранени и 2 загинали лица. 

 Блъскане на велосипедист – 6 броя с 6 ранени и 1 загинали лица. 

 Блъскане на паркирано ППС – 2 броя с 2 ранени лица. 

 Блъскане на пешеходец – 13 броя с 13 ранени и 2 загинали лица. 

 Блъскане на спряно ППС – 2 броя с 2 ранени лица. 

 Преобръщане на МПС извън пътното платно – 1 брой с 1 ранен. 

 Сблъскване между МПС отзад – 7 броя със 7 ранени лица. 

 Сблъскване между МПС под ъгъл – 12 броя с 15 ранени лица. 

 Сблъскване между МПС странично – 3 броя с 3 ранени лица. 

 Сблъскване между МПС челно – 3 броя с 1 ранен и 2 загинали лица. 

 Друг вид ПТП – 2 броя с 2 ранени лица. 

ПТП с деца През 2021 година участници в ПТП са били 10 деца. От тях общо 9 са пострадали, като при 

направения анализ по възрастови групи се вижда, че от тях 2 деца са били на възраст между 

6-9 години; 3 на възраст между 10 – 14 години и 4 на възраст между 15 – 17 години. 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

През 2021 година възрастни лица над 65 години, участващи в ПТП са били общо 25 на брой. 

От тях 12 са били ранени, а 4 са загинали. 

Година на първа 

регистрация на 

превозни средства, 

участвали в ПТП със 

загинали и тежко 

ранени 

 

Вид ППС Марка Модел Година на първа регистрация 

Автобус Ман А21 2003 

Лек а-л Форд Фокус 2000 

Лек а-л Опел Астра 1998 

Лек а-л Форд Фокус 2000 

Лек а-л Ланчия Тесис 2003 

Лек а-л Тойота Селика 1999 

Лек а-л Кия Стоник 2019 

Лек а-л Фолксваген Голф 1989 

Лек а-л Ситроен Ц3 2006 

Лек а-л Рено Мастер 2021 

Лек а-л Рено 19 Шамад 1991 

Лек а-л Фиат Улисе 1996 

Лек а-л Форд Фокус Си Макс 2005 

Лек а-л Фолксваген Голф 2004 
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Лек а-л Бмв 318 2000 

Лек а-л Форд Фиеста 2001 

Лек а-л Бмв 530 и 2007 

Лек а-л Шкода Октавия 2003 

Лек а-л Форд Фокус 2000 

Лек а-л Опел Вектра 1996 

Лек а-л Бмв 320 д 2000 

Лек а-л Фолксваген Туран 2004 

Лек а-л Опел Корса 2002 

Лек а-л Пежо 207 2007 

Лек а-л Фолксваген Пасат 1991 

Автобус Форд Транзит 2001 

Лек а-л Фолксваген Туарег 2017 

Лек а-л Фолксваген Пасат 2005 

Лек а-л Хонда Хвр 2001 

Лек а-л Мицубиши Паджеро 2001 

Лек а-л Дачия Сандеро 2019 

Лек а-л Фолксваген Голф 1999 

Мотоциклет Сузуки Гсх р 1000 2006 

Лек а-л Мазда 6 2005 

Лек а-л Нисан Микра 2003 

Лек а-л Субару Импреза 2009 

Лек а-л Рено Еспейс 1996 

Лек а-л Фолксваген Каравел 1992 

Лек а-л Опел Зафира 2000 

Лек а-л Мицубиши Аутлендър 2006 

Лек а-л Мазда 3 2010 

Лек а-л Тойота Корола 2003 

Лек а-л Мерцедес С560 2018 

Тов. а-л Фиат Дукато 1999 

Лек а-л Фиат Пунто 1998 

Лек а-л Рено Меган Сценик 2000 

Лек а-л Форд Мондео 2005 

Мотоциклет Хонда ЦБР 600 рр 2003 

Лек а-л Бмв 320 и 2004 

Лек а-л Опел Астра 2003 

Лек а-л Дачия Логан 2007 

Лек а-л Ауди А 4 2007 

Лек а-л Фиат Палио 1998 

Мотоциклет Хонда Цбр 1000 ра 2009 
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Лек а-л Ленд Ровер Фрилендер 2007 

Лек а-л Хюндай Санта фе 2005 

Мотоциклет Хонда Вт 1300 цха 2011 

Лек а-л Фолксваген Голф 2007 

Лек а-л Мерцедес Е 350 д 4 матик 2017 

Лек а-л Фиат Пунто 2004 

Мотоциклет Хонда Цбр 1000 ф 1999 

Лек а-л Ленд Ровер Фрилендер 2004 

Лек а-л Шкода Фабия 2011 

Лек а-л Ауди А 4 2001 

Лек а-л Ситроен Ц 4 2005 

Лек а-л Ауди А 3 1999 

Тов. а-л Дачия Докер 2020 

Мотоциклет Ямаха Изф р1 2002 

Лек а-л Ауди А 2 2001 

Лек а-л Ауди А 3 2006 

Лек а-л Бмв 318 1994 

Лек а-л Ауди А 4 2002 

Лек а-л Опел Астра 1993 

Лек а-л Фиат Улисе 1999 

Лек а-л Хонда Прелюд 2000 

Лек а-л Форд Фиеста 1996 

Лек а-л Рено Меган Сценик 1999 

Лек а-л Опел Виваро 2005 

Лек а-л Форд Фокус 2001 

Лек а-л Тойота Рав 4 2002 

Мотоциклет Хонда 125 2002 

Лек а-л. Сузуки Суифт 2010 

Тов. а-л Фолксваген Лт 28 2003 

Лек а-л Форд Фокус 2001 

Лек а-л Фолксваген Пасат 1994 

Мотоциклет Кавазаки 3 1000 к 2007 

Лек а-л Форд Фокус 2000 

Лек а-л Рено Меган Сценик 1999 

Лек а-л Фолксваген Пасат 2015 

Лек а-л Субару Легаци 2009 

Лек а-л Тойота Рав 4 2003 

Лек а-л Ауди А 3 2004 

Лек а-л Мерцедес А 160 1998 

Лек а-л Фолксваген Голф 1999 
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Автобус Ютонг Зк 2020 

Лек а-л Ситроен Берлинго 1999 

Тов. а-л Фиат Дукато 2008 

Лек а-л Фолксваген Туран 2002 

Тов. а-л Фиат Дукато 2000 

Лек а-л Рено 19 1991 

Мотоциклет Ямаха Узф 1000 р 2001 

Лек а-л Алфа Ромео 156 2000 

Лек а-л Пежо 407 2004 

Лек а-л Ауди 80 1987 

Тов. а-л Опел Виваро 2009 
 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

 

След проведен подробен и задълбочен анализ на настъпилите ПТП през 2021 г., не е 

установен  участък отговарящ на условията за концентрация на ПТП по РПМ на територията 

на област Габрово, съгласно указанията на отдел „Пътна Полиция” при ГД “Национална 

полиция” и изискванията на Наредба № 5 на МРРБ. 

Издадени писмени 

предупреждения, 

сигнални писма и 

разпореждания  

 

 

 

Предприети 

дейности по 

отстраняване на 

несъответствията  

До общини: През 2021 година до Общините на територията на Област Габрово са издадени 

271 сигнални писма. Писмени предупреждения и разпореждания не са издавани. 

До ОПУ: През 2021 година са издадени 103 сигнални писма. Писмени предупреждения и 

разпореждания не са издавани. 

До фирми, поддържащи пътя: Няма издавани нормативни документи. 

 

 

През 2021 година за получени 237  писмени отговора от администрациите, управляващи 

пътната инфраструктура по републиканската и общинска пътни мрежи. 

 

        1.2 Статистика на ниво ОБЩИНА  

Община: Габрово 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 През 2021 година на територията на Община Габрово са настъпили 53 тежки ПТП.  

Загинали: 

 

През 2021 година на територията на Община Габрово в следствие на  тежки ПТП са загинали  

2 лица.  

Тежко ранени: 

 

През 2021 година на територията на Община Габрово в следствие на  тежки ПТП са ранени 58 

лица. 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

През 2021 година на територията на Община Габрово се запазва тенденцията за намаляване 

на пътната аварийност.  

През 2021 година на територията на Община Габрово са настъпили 53 тежки ПТП, а през 2020 

година те са 71 на брой, намаляват почти с 20 на брой. 
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загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

Ранените лица през 2021 година са 58 на брой, а през 2020 година са били 89.Тук отново 

имаме намаляване с 31 лица. 

През 2021 година на територията на Община Габрово, в следствие на тежки ПТП са загинали 

2 лица. За сравнение през 2020 година е загинало 1 лице. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

През 2021 година разпределението по вид на участниците в ПТП е следното: 

 Водачи – 58 ранени и 2 загинали. 

 Пътници – 15 ранени, загинали няма. 

 Пешеходци – 16 ранени и 1 загинал. 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

ОБЩИНА Тежки ПТП - 2021 г. Загинали - 2021г. Ранени - 2021г. 

Габрово  53  2    58 

Дряново  3  1   3 

Севлиево  14  4   11 

Трявна  1  0   1 

Всичко  71  7   73 
 

Причини за ПТП 

 

Причините за настъпилите тежки ПТП в Община Габрово през 2021 година са нарушения 

извършени от страна на водачите. 

ПТП по вид 

 

През 2021 година на територията на Община Габрово възникналите тежки ПТП по видове са 

следните: 

 Блъскане в дърво - 5 ПТП с 6 ранени лица. 

 Блъскане в крайпътно съоръжение – 2 ПТП с 2 ранени лица. 

 Блъскане в предпазна ограда – 2 ПТП с 3 ранени лица. 

 Блъскане в стълб – 1 ПТП с 1 ранен. 

 Блъскане на велосипедист - 3 ПТП с 3 ранени лица. 

 Блъскане на паркирано ППС – 2 ПТП с 2 ранени лица. 

 Блъскане на пешеходец – 12 ПТП с 1 загинал и 13 ранени лица.   

 Блъскане на спряно ППС – 2 ПТП с 2 ранени лица. 

 Сблъскване между МПС отзад – 6 ПТП с 6 ранени лица. 

 Сблъскване между МПС под ъгъл – 11 ПТП с 14 ранени. 

 Сблъскване между МПС странично – 3 ПТП с 3 ранени лица. 

 Сблъскване между МПС челно – 2 ПТП с 1 ранен и 1 загинал. 

 Друг вид ПТП – 2 броя   

ПТП с деца 

 

През 2021 година на територията на Община Габрово възникналите тежки ПТП с деца са 

следните: 

 С деца между 6 – 9 години – 2 ПТП с 3 ранени. 

 С деца между 10 – 14 години – 1 ПТП с 1 ранен. 

 С деца между 15 – 17 години – 2 ПТП с 3 ранени.   

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

През 2021 година на територията на Община Габрово са възникнали 15 тежки ПТП с 

участието на възрастни над 65 години. При тях 15 са ранени и 2 са загинали. 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

След проведен подробен и задълбочен анализ на настъпилите ПТП на територията на Община 

Габрово през 2021 г., не е установен  участък с концентрация на ПТП. 
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Община: Севлиево 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

През 2021 година на територията на Община Севлиево са настъпили 14 тежки ПТП. 

Загинали: 

 

През 2021 година на територията на Община Севлиево в следствие на тежки ПТП са загинали  

4 лица. 

Тежко ранени: 

 

През 2021 година на територията на Община Севлиево в следствие на тежки ПТП са ранени 

11 лица. 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

През 2021 година на територията на Община Севлиево се запазва тенденцията за намаляване 

на пътната аварийност.  

През 2021 година на територията на Община Севлиево са настъпили 14 тежки ПТП, а през 

2020 година те са 27 на брой, намаляват почти двойно. 

Ранените лица през 2021 година са 11 на брой, а през 2020 година са били 26.Тук отново 

имаме намаляване с повече от два пъти. 

През 2021 година на територията на Община Севлиево, в следствие на тежки ПТП са загинали 

4 лица. За сравнение през 2020 година са загинали 7 лица, намаляват с 3 по-малко. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

През 2021 година разпределението по вид на участниците в ПТП е следното: 

 Водачи – 11 ранени и 4 загинали. 

 Пътници – 6 ранени, загинали няма. 

 Пешеходци – 1 загинал, загинали няма. 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

ОБЩИНА Тежки ПТП - 2021 г. Загинали - 2021г. Ранени - 2021г. 

Габрово  53  2    58 

Дряново  3  1   3 

Севлиево  14  4   11 

Трявна  1  0   1 

Всичко  71  7   73 
 

Причини за ПТП 

 

Причините за настъпилите тежки ПТП в Община Севлиево през 2021 година са нарушения 

извършени от страна на водачите. 

ПТП по вид 

 

През 2021 година на територията на Община Севлиево възникналите тежки ПТП по видове са 

следните: 

 Блъскане в дърво – 3 ПТП с 2 ранени и  1 загинал. 

 Блъскане в крайпътно съоръжение – 1 ПТП с 1 ранен. 

 Блъскане в скат – 1 ПТП с 1 ранен. 

 Блъскане в стълб – 2 ПТП с 2 ранени. 

 Блъскане на велосипедист – 3 ПТП с 3 ранени и 1 загинал. 

 Блъскане на пешеходец – 1 ПТП с 1 загинал. 

 Преобръщане на МПС извън пътното платно – 1 ПТП с 1 ранен. 

 Сблъскване между МПС отзад – 1 ПТП с 1 ранен. 

 Сблъскване между МПС челно – 1 ПТП с 1 загинал. 
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ПТП с деца През 2021 година на територията на Община Севлиево възникналите тежки ПТП с деца са 

следните: 

 С деца между 10 – 14 години – 2 ПТП с 3 ранени. 

 С деца между 15 – 17 години – 2 ПТП с 3 ранени.   

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

През 2021 година на територията на Община Севлиево са възникнали 5 тежки ПТП с 

участието на възрастни над 65 години. При тях 2 са ранени и 3 са загинали. 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

След проведен подробен и задълбочен анализ на настъпилите ПТП на територията на Община 

Севлиево през 2021 г., не е установен участък с концентрация на ПТП. 

 

 

Община: Дряново 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

През 2021 година на територията на Община Дряново са настъпили 3 тежки ПТП. 

Загинали: 

 

През 2021 година на територията на Община Дряново в следствие на тежки ПТП е загинало  1 

лице. 

Тежко ранени: 

 

През 2021 година на територията на Община Дряново в следствие на тежки ПТП са ранени 3 

лица. 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

През 2021 година на територията на Община Дряново се запазва тенденцията за намаляване 

на пътната аварийност.  

През 2021 година на територията на Община Дряново са настъпили 3 тежки ПТП, а през 2020 

година те са 5 на брой, с 2 по-малко. 

Ранените лица през 2021 година са 3 на брой, а през 2020 година са били 5, отново 

намаление с 2 лица. 

През 2021 година на територията на Община Дряново, в следствие на тежки ПТП е загинало 1 

лице. За сравнение през 2020 година няма загинали лица. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

През 2021 година разпределението по вид на участниците в тежки ПТП е следното: 

 Водачи – 3 ранени и 1 загинали. 

 Пътници – 2 ранени, загинали няма. 

 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

ОБЩИНА Тежки ПТП - 2021 г. Загинали - 2021г. Ранени - 2021г. 

Габрово  53  2    58 

Дряново  3  1   3 

Севлиево  14  4   11 

Трявна  1  0   1 

Всичко  71  7   73 
 

Причини за ПТП 

 

Причините за настъпилите тежки ПТП в Община Дряново през 2021 година са нарушения 

извършени от страна на водачите. 
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ПТП по вид 

 

През 2021 година на територията на Община Дряново възникналите тежки ПТП по видове са 

следните: 

 Блъскане в дърво – 3 ПТП с 3 ранени и 1 загинал. 

ПТП с деца 

 

През 2021 година на територията на Община Дряново няма възникнали тежки ПТП с участието  

на деца.  

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

През 2021 година на територията на Община Дряново няма възникнали тежки ПТП с участието  

на възрастни над 65 години. 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

След проведен подробен и задълбочен анализ на настъпилите ПТП на територията на Община 

Дряново през 2021 г., не е установен  участък с концентрация на ПТП. 

 

 

Община: Трявна 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

През 2021 година на територията на Община Трявна е настъпило 1 тежко ПТП. 

Загинали: 

 

През 2021 година на територията на Община Трявна в следствие на тежки ПТП няма загинали 

лица. 

Тежко ранени: 

 

През 2021 година на територията на Община Трявна в следствие на тежки ПТП е ранено 1 

лице. 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

През 2021 година на територията на Община Трявна се запазва тенденцията за намаляване 

на пътната аварийност.  

През 2021 година на територията на Община Трявна е настъпило 1 тежко ПТП, а през 2020 

година те са 4 на брой, намаление с 3 по-малко. 

Ранените лица през 2021 година са 1 на брой, а през 2020 година са били 3, намаляване с 2 

лица. 

През 2021 година на територията на Община Трявна, в следствие на тежки ПТП няма 

загинали лица. За сравнение през 2020 година е загинало 1 лице.  

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

През 2021 година разпределението по вид на участниците в ПТП е следното: 

Водачи – 1 ранени, загинали няма. 

 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

ОБЩИНА Тежки ПТП - 2021 г. Загинали - 2021г. Ранени - 2021г. 

Габрово  53  2    58 

Дряново  3  1   3 

Севлиево  14  4   11 

Трявна  1  0   1 

Всичко  71  7   73 
 

Причини за ПТП 

 

Причините за настъпилите тежки ПТП в Община Трявна през 2021 година са нарушения 

извършени от страна на водачите. 
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ПТП по вид 

 

През 2021 година на територията на Община Севлиево възникналите тежки ПТП по видове са 

следните: 

Сблъскване на МПС под ъгъл – 1 ПТП с 1 ранен. 

ПТП с деца 

 

През 2021 година на територията на Община Трявна няма възникнали тежки ПТП с участието  

на деца.  

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

През 2021 година на територията на Община Трявна няма възникнали тежки ПТП с участието  

на възрастни над 65 години.  

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

След проведен подробен и задълбочен анализ на настъпилите ПТП на територията на Община 

Трявна през 2021 г., не е установен участък с концентрация на ПТП. 

 

 

     1.3 Пътнотранспортен травматизъм и дейност на ЦСМП  

 брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали: 115 в т.ч. 19 деца до 18 г. възраст. 

 брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 14 

 време за реакция: 12 минути 

 

Справка за броя на приетите и обслужени от екипи на ЦСМП Габрово 2021 г. повиквания, касаещи пострадали при ПТП: 

Пострадали при ПТП  (01.10. - 31.12.2021г.) 

Общо В т.ч. до 18г. хоспитализирани тежки смърт 

115 9 14 27 4 

 

Средно време в минути за пристигане на екип на ЦСМП до мястото на инцидента(общо и по филиали): 

Средно време в минути за реакция на екип (01.10. - 31.12.2021 г.) 

ЦСМП Ф-л Габрово Ф-л Севлиево Ф-л Дряново Ф-л Трявна 

12 9 18 9 9 

 Кратък анализ при съпоставка на данните за 2020 г. показва значително снижаване, както на общия брой 

пострадали при ПТП, така и на броя пострадали деца до 18 г. Намален броя на смъртните случаи!  

 По отношение на времето за реакция данните са идентични. От наличната информация при ежемесечно подаваните 

справки за пострадали при ПТП към МЗ, които освен приложеното в таблиците съдържат и данни за времето и мястото на 

инцидента, както и за лицата (имена, възрастта, пол, диагноза). Кратко обобщаване и анализ на тези допълнителни данни 

от за 2021 г. показва: 

 

 По критерий време на настъпване на инцидента: 

 В интервала 00:00-06:00ч. са настъпили 4% от ПТП; 

 В интервала 06:00-12:00ч. са настъпили 24% от ПТП; 

 В интервала 12:00-18:00ч. са настъпили 61% от ПТП; 

 В интервала 18:00-24:00ч. са настъпили 11% от ПТП; 

 

 По критерий място на настъпване на инцидента: 

 67% по пътища в рамките на населено място; 

 33% по междуградски пътища; 
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 По критерий възраст на пострадалия: 

 Деца до 18г. – 12,6%; 

 Работоспособна възраст(18-64г.) – 74,1 %; 

 Пенсионна възраст(над 65г.) – 13,3 %; 

 

 По критерий пол на пострадалия: 

 Мъж – 69,8% 

 Жена – 30,2% 

 

Данните са сходни за двете години и не очертават тенденция. 

 

 

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

     2.1    За ОПУ: дължина и състояние на републиканските пътища в границите на областта по основните им  

елементи:   

Обща дължина на републиканската пътна мрежа: 518.616 км, от които в „добро“ състояние: I-ви клас - 41.501 

км, II-ри клас – 29.893 км, III-ти клас – 55.234 км, пътни връзки – 10.661 км; в „средно“ състояние: I-ви клас – 

18.981 км, III-ти клас – 133.798 км, пътни връзки – 2.170 км; в „лошо“ състояние: I-ви клас – 25.950 км, III-ти 

клас – 200.428 км. 

 

    2.2    За общините:  

Община  ГАБРОВО 

Населени места в 

състава на 

общината: 

134 броя 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

280,45 км 

 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

470,40 км улици, от които:  

 гр. Габрово – 189.10 км; 

 улици в селата – 281.30 км  

Настилки  

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: Основна улична мрежа гр. Габрово – добро, второстепенни и 

обслужващи улици – задоволително, улици в селата – задоволително в по-голямата си 

част. 

Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.): 

Единични и мрежовидни пукнатини, по рядко слягания и коловози 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: Няма точни данни – приблизително 10%. 
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по общински пътища:  

Общо състояние: Незадоволително 

Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): единични и 

мрежовидни пукнатини, по рядко слягания, коловози и необходимост от укрепване на 

откоси и ремонти на водостоци. 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: Над 50%. Процентът е 

пресметнат на база оценените в лошо състояние километри, отнесени към общата 

дължина на общинските пътища. 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: Основна улична мрежа – добро, обслужващи и събирателни улици – 

задоволително там, където е налична. 

Основни видове несъответствия: С много малки изключения липсва извън обхвата на 

основната улична мрежа. 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: Няма точни данни – приблизително 

80%. 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: Липсва хоризонтална маркировка. 

Основни видове несъответствия: Липсва хоризонтална маркировка. 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 100%. 

Банкети 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: Задоволително. 

Основни видове несъответствия: Липса на банкет и невъзможност за изграждане, предвид 

съществуващите имотни граници и специфични теренни особености. 

Процентен дял липсващи банкети: : Няма точни данни – приблизително 45%. 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: Задоволително. 

Основни видове несъответствия: Липса на банкет, липса на необходимата широчина на 

банкета. 

Процентен дял липсващи банкети: Няма точни данни – приблизително 15%. 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: Добро. 

Основни видове несъответствия: Предпазните съоръжения в градски условия са предимно 

на мостовите съоръжения и пред учебните заведения и са в задоволително състояние. 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: Няма точни данни – приблизително 5%. 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: Незадоволително. 

Основни видове несъответствия: Необходимо е изграждане на нови ОСП, а съществуващите 

ОСП не отговарят на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за 

пътища на АПИ. 
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Процентен дял липсващи ограничителни системи: Няма точни данни – приблизително 90%. 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

Кръстовища – добро състояние, налична пътеуказателна сигнализация /основни кръстовища/, 

задоволително състояние на пътни настилки и отводняване. Кръстовищата са сигнализирани със 

съответните знаци за предимства /Б1, Б2, Б3 и Б4/ съответстващи на Наредба 18 за сигнализация 

на пътищата с пътни знаци. Светофарните уредби са в добро състояние, община Габрово има 

сключен договор за текущата им поддръжка. Пет от светофарните уредби са с нови контролери, 

доставени и монтирани в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. 

Габрово“, финансиран по ОПРР 2014-2020. 

 

Спирки на градския транспорт – добро състояние, спирките по основната улична мрежа са 

сигнализирани със съответните знаци Д24, на места в крайните квартали липсват такива. 

Изградена е информационна система на 104 бр. автобусни спирки в рамките на проект „Развитие 

на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“, финансиран по ОПРР 2014-2020. 

 

Пешеходни подлези – 2 бр. в добро експлоатационно състояние, осигурена е достъпна среда 

чрез нови асансьорни платформи изградени в рамките на проект „Развитие на устойчив градски 

транспорт на гр. Габрово“, финансиран по ОПРР 2014-2020. 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

Велоалеи са изградени в рамките на инфраструктурни проекти преди 2019 г. по ул. Аврам Гачев-

500 м. и ул. Дунав – 280 м. и към момента са в добро експлоатационно състояние. Предстои 

проектиране за благоустрояване на част от крайречните зони, като в тази част на града ще бъдат 

продължени съществуващите велотрасета. 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

Около учебните заведения и детските градини е направено допълнително обезопасяване, като са 

монтирани предпазни пана, а при наличие на пешеходни пътеки в близост, те са изградени 

повдигнати и с монтирани светодиодни пътни знаци Д17. 

Регулирането на движението около учебните заведения, детски градини, учреждения, стадиони и 

други е добре организирано, като целта на наложените ограничения е максимално предпазване 

живота на пешеходците и в частност децата.      

Регулярно се извършват огледи на улиците около учебните със служители от сектор Пътна полиция 

при ОД на МВР Габрово с цел постигане на необходимата съгласуваност, ефективност на контрола 

и недопускане на конфликтни точки около учебните заведения. 

През 2021г. е изпълнено допълнително осветяване на ключови пешеходни пътеки в града, като 

този тип инвестиции се предвижда да продължат и през 2022г на над 30 пешеходни пътеки. 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

През 2019 г. тротоарните настилки около Автогара Габрово са цялостно рехабилитирани. Обновени 

са и пешеходните подлези в близост до нея. Пространствата около ЖП гара Габрово са изцяло 

рехабилитирани при изпълнението на обект: „Реконструкция на кръстовище и предгаров площад“, 
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към тях 

инфраструктура 

в рамките на проект: „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“. Около ЖП гара 

Габрово са обособени над 60 бр. паркоместа. 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

Общественият транспорт се нуждае от обновяване на подвижния състав. През 2019 г. са закупени 

3 броя електробуси, а през 2020 г. са закупени и пуснати в експлоатация 11 бр. метанови автобуси. 

През 2020г. завърши изграждането на информационна система, като вече са въведени в 

експлоатация информационни табла на 104 бр. спирки и системата за управление на транспорта 

работи. 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

5 /пет/ са специализираните училищни автобуси, обслужващи 3 училища /1 бр.- 2007г., 1 бр. 2017 

г., 3 бр. - 2019г./;  Превозът от селата на община Габрово до града се извършва и с общинската 

транспортна схема. Ежегодно се извършват проверки от Областен отдел на Изпълнителна Агенция 

"Автомобилна администрация" - гр. Габрово за техническото състояние на училищните автобуси. 

Служители на Община Габрово извършват периодични проверки за изпълненито на автобусните 

линии. 

 

Община  СЕВЛИЕВО 

Населени места в 

състава на 

общината: 

46 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

287,8 км. 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

50,74 км. 

Настилки  

/състояние/ 

 

по улици: Асфалтова 

Общо състояние: добро състояние. 

Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.): 

единични пукнатини 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 1% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: добро състояние 
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Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): мрежовидни 

пукнатини, слягания 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 1% 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: Отлично 

Основни видове несъответствия: без несъответствия  

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 2% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: липса на маркировка 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 90% 

Банкети 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: добро състояние 

Основни видове несъответствия: Не достатъчна ширина 

Процентен дял липсващи банкети: 2% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: Не достатъчна ширина 

Процентен дял липсващи банкети: предимно земни банкети 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: много добро 

Основни видове несъответствия: Деформация ,засегнати от корозия 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: Деформация ,засегнати от корозия 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

Основните улици в града /предимно част от РПМ/, кръговите кръстовища и пешеходните пътеки са 

с положена пътна маркировка. Пътните знаци по кръстовищата и пешеходните пътеки са в добро 

състояние, като част от тях са подменени със соларни. На кръстовища са монтирани 11 бр. 

изпъкнали крайпътни огледала. Спирките на градския транспорт са обновени и се поддържат в 

добро състояние, и са добре осветени. На голяма част от пешеходните пътеки и кръстовищата са 

монтирани допълнителни осветителни тела 

Започна изпълнението по договор – Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни 

уредби в гр. Севлиево на кръстовищата на ул. „Росица“ и ул. „Опълченска“ и на ул. „Росица“ и ул. 

„П. Р. Славейков“ 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

Изградена  велосипедна алея от 1350 метра. 
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Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

На обособените за пресичане места има изградени  пешеходни пътеки и изкуствени неравности, 

които са обозначени с необходимата маркировка, и се поддържат в добро състояние. Където е 

необходимо са поставени и предпазни парапети. Регламентирани са спирките на училищните 

автобуси. На пешеходните пътеки в близост до учебните заведения са монтирани допълнителни 

осветителни тела. 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

Самостоятелен частен имот и излаз към уличната мрежа на града. 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

Три транспортни фирми извършват общественият превоз на пътници на територията на Община 

Севлиево, като се изпълняват 23 /двадесет и три/ автобусни линии по общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми. Съответно превоза се извършва с 23 /двадесет и три/ основни 

превозни средства и 6 /шест/ резервни със средна възраст между 10 и 15 години. 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние) 

Обслужват 6 /шест/ училища в селата на община Севлиево и 5 /пет/ училища на територията на 

гр. Севлиево. За 17 /седемнадесет/ населени места се използва общинската транспортна схема, 

като средство за придвижване до гр. Севлиево. Средната възраст на превозните средства, 

изпълняващи превоза на ученици е между 10 и 15 години. Ежегодно се извършват проверки от 

Областен отдел на Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация" - гр. Габрово за 

техническото състояние на училищните автобуси. Служители на звено Общински инспекторат 

периодично правят проверки за изпълнението на автобусните линии от общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми, което пряко касае превоза на ученици и деца в предучилищна 

възраст. 
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Община  ДРЯНОВО 

Населени места в 

състава на 

общината: 

63 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

105 км  

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

119 км  

Настилки  

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: незадоволително 

Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др. 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 80% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: незадоволително 

Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.  

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 75% 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: липсва маркировка М6 на кръстовищата сигнализирани с пътен 

знак Б2. Получени са сигнални писма от РУ Полиция и при подходящи метеорологични условия 

несъответствията ще бъдат отстранени. 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 20% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: липсват пътни знаци 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 30% 

Банкети 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: Липса на банкет и невъзможност за изграждане, предвид 

съществуващите имотни граници и специфични теренни особености. 

Процентен дял липсващи банкети: 10% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: Липса на банкет, липса на необходимата широчина на банкета. 

Процентен дял липсващи банкети: 5% 

Ограничителни 

системи 

по улици:  

Общо състояние: незадоволително 
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/състояние/ 

 

Основни видове несъответствия: на места липсват, деформирани 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: незадоволително 

Основни видове несъответствия: на места липсват, деформирани 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20% 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

Добро 

Кръстовища - 511, пешеходни пътеки - 67, спирки на градския транспорт - 16, подлези – 1,  

надлези - 1 и светофарни уредби - няма 

 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

1 велоалея с дължина 800 м. в добро състояние 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

Отлично 

 

В районите около училищата, детските заведения и участъците с масово придвижване на деца се 

поддържа в изправност поставените пътни знаци, хоризонталната маркировка и ограничителните 

пана на входовете. Част от Пешеходните пътеки са повдигнати и осветени. На една пешеходна 

пътека е монтиран на тротоара и фигура, имитираща пресичащо дете. Улицата пред едното 

училище е затворена и е обособен паркинг. 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

отлично  

Автогара в гр. Дряново няма. За тази цел се използва автобусната спирка на пл. „Колю Фичето“, 

която е уширена и обозначена. Ж.П гара Дряново разполага с паркинг за автомобили. За 

пешеходците има изграден подлез, който е осветен и е с видеонаблюдение. 

Обществен 

транспорт 

Изпълнява се от частни фирми 
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(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

4 бр. училищни автобуси, средна възраст 9 години, добро състояние  

 

Община  ТРЯВНА 

Населени места в 

състава на 

общината:  

Трявна  

гр. Трявна, гр. Плачковци  

Села – 104 броя Веленци, Зеленика, Малки Станчовци, Фъревци, Радевци, Нейковци, Енчовци, 

Бижовци, Брежниците, Милевци, Престой, Руевци, Креслевци, Мръзеци, Бъзовец, Г. Дамяновци, 

Велчовци, Горяни, Кисийците, Керените, Христовци, Матешовци, Генчовци, Михаилчетата, Маневци, 

Азманите, Станчов хан, Даевци, Д. Томчевци, Улеи, Радино, Д. Радковци, Г. Радковци, Могилите, 

Донкино, Носеи, Бърдари, Ножери, Г. Цоневци, Йововци, Явор, Ябълковци, Ошани, Дървари, Д. 

Цоневци, Рашовите, Малчовци, Околии, Власатили, Иринеци, Чакалите, Големи Станчовци Стръмци, 

Стражата, Никачковци, Миховци, Павлевци, Сливово, Вълковци, Томчевци, Владовци, Скорци, 

Велково, Армянковци, Димиевци, Глутниците, Раевци, Дръндари, Чифлика, Добревци, Стайновци, 

Войниците, Рачовци, Планинци, Радоевци, Кръстиняци, Гръбчево, Маруцековци, Бахреци, Белица, 

Минкино, Драгневци, Ралевци, Черновръх, Бангейци, Кашенци, Уруците, Недялковци, Фъртуни, 

Неновци, Власатили, Тодореци, Г. Маренци, Д. Маренци, Киселковци, Кольо Ганев, Сечен камък, 

Кръстец, Конарското, Бърдени, Коевци, Побък, Попгергевци, Попрайковци, Пържиграх, Урвата, 

Николаево, Дъскари, Иван Димов  

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

250 км.  

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

40 км.  

Настилки  

/състояние/ 

 

по улици: Около 40% от улиците са в отлично състояние. Извършен е ремонт през 

последните 10 години. 20% от улиците са в добро състояние, 30% са в задоволително 

състояние, 10% в незадоволително състояние 
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Общо състояние: добро 

Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др. 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 5% 

  

по общински пътища: Около 40% от улиците са в отлично състояние. Извършен е 

ремонт през последните 10 години. 20% от улиците са в добро състояние, 30% са в 

задоволително състояние, 10% в незадоволително състояние.  

Общо състояние: задоволително 

Основни видове деформации: Загуба на напречна и надлъжна равност, пропадания в 

отделни участъци, надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини. Настилката е 

загубила своята носимоспособност.  /единични/мрежовидни пукнатини, слягания и 

др./. 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 5% 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

по улици: 80% от хоризонталната маркировка на уличната мрежа на територията на общината е 

износена или липсва. Два пъти годишно се подновява маркировката на пешеходни пътеки в 

централните зони, в района на училища и детски градини, и на главните артерии.   

Пешеходни пътеки – 410 м 

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: неправилен монтаж, голяма част са поставени преди 

много години, заварени 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 10% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: задоволително 

Основни видове несъответствия: неправилен монтаж, голяма част са поставени преди 

много години, заварени. 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 30% 

Банкети 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: Съществуващите бордюри и частично изпълнените тротоари с 

тротоарни плочки са разбити и разместени  

Процентен дял липсващи банкети: 10% 

 

по общински пътища:  

Общо състояние: добро 

Основни видове несъответствия: Обрасли с храстовидна растителност.  
Процентен дял липсващи банкети: 25% 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

по улици:  

Общо състояние: Повечето предпазни огради по пътната мрежа са остарели, не са 

подменяни с години, ръждясали 

Основни видове несъответствия: Няма 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 30% 
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по общински пътища:  

Общо състояние: 412 метра са в отлично състояние, останалите – в задоволително 

състояние 

Основни видове несъответствия: На места липсват ограничителни съоръжения. 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 30% 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

Кръстовища - 20, пешеходни пътеки - 46, спирки на градския транспорт - 45, подлези и 

надлези и светофарни уредби - не  

Пешеходните пътеки, намиращи се на кръстовищата са обозначени и сигнализирани с пътни знаци 

Д17. Пешеходните пътеки се освежават при необходимост. Спирките на автобусния транспорт имат 

нужда от ремонт.  

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

На територията на община Трявна няма изградени велоалеи 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

В районите около училищата, детските заведения и участъците с масово придвижване на деца се 

поддържа в изправност поставените пътни знаци, хоризонталната маркировка и ограничителните 

пана на входовете. 

 

Около образователните институции, прилежащата инфраструктура е съобразена с безопасността 

на преминаване на деца, ученици и родители. Има изградени пешеходни пътеки, които са 

сигнализирани и се поддържа тяхната маркировка. Определено е мястото  за паркиране на 

училищния  автобус. Не е поставяно специално осветяване. 

 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

Сградата на Автогара Трявна е частна собственост, отговаря на изискванията за предназначеност 

за ползване. Теренът, на който е разположен паркингът, е общинска собственост, в относително 

добро състояние. Извършват се  проверки на железопътните прелезите и се следи  тяхната 

сигнализация да се поддържа в изправност. 
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Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

Според транспортната схема на град Трявна на територията на общината работят две частни 

транспортни фирми – „АЛЕКС ЕООД“ и ЕТ-„М-ТРАНС“-Д. Манева. Според транспортните маршрути 

се осъществяват автобусни връзки с гр. Плачковци, гр. Габрово, с. Станчев хан, с. Вонеща вода, 

с. Стоевци, с. Фъревци, с. Радевци. Всекидневно – линия Трявна – София, обслужена от фирма, 

чието седалище не е в общината. Автомобилният парк е остарял. 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

Училищният автобус е предоставен безвъзмездно на община Трявна през 2019 г. от МОН. 

Техническото състояние на автобуса е отлично. Преди започване на учебната година е преминал 

техническа проверка в ДАИ-Габрово.  

Ежедневно се осъществява контрол на водача, превозващ деца до училищата и обратно, чрез 

проверка за алкохол, контрол на здравното състояние и проверка на техническото състояние на 

автобуса. 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 4 

 ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПЛАНА-ПРОГРАМА ПО БДП  

  
 

Мярка 

 

 

Отговорник 

 

 

Докладване на изпълнението на мярката                    

/моля опишете конкретика/ 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

1.1 Подготовка на мерки по БДП за целите на 

разработване на годишна областна план-

програма по БДП; представянето им на 

секретариата на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

20 ноември на 

годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

 

РУО: Участие на представителя на РУО – Габрово и член на 

ОКБДП в работна група за оглед на място на ЖП прелез, 

находящ се на км. 158+803 по четвърта главна железопътна 

линия в междугарието Дряново – Царева ливада, община 

Дряново и изготвяне на доклад до ДАБДП от членовете на 

ОКБДП. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 
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1.2 Систематизиране на мерките по БДП за 

плановата година, представени от членовете 

на ОКБДП, в единна областна годишна План-

програма по БДП; представяне на План-

програмата в ДАБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

5 декември на 

годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

ИЗПЪЛНЕНО 

1.3 Поместване на годишната областна План-

програма по БДП на интернет страницата на 

областна администрация  

Секретариат 

на ОКБДП  

31 декември 

на годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

ИЗПЪЛНЕНО 

1.4 Изпълнение на областна годишна План-

програма за БДП  

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Постоянен  

 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Изпълнение на План-програма по БДП 

2021 г. на Община Габрово на 90%. Видно от докладите по 

тримесечия не са завършени част от инфраструктурните 

обекти, които са преходни и ще бъдат напълно завършени 

през 2022 г. 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни 

заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите 

решения 

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

Постоянен 

ИЗПЪЛНЕНО – проведени 7 заседания 

1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП, 

организирани от ДАБДП  

ДАБДП 

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

Съгласно 

график на 

ДАБДП 

Участие в обучения, дискусии и съвместни огледи с 

представители на ДАБДП. Предвид обстоятелствата през по-

голямата част от дискусиите бяха проведени дистанционно. 

1.7 Изпълнение на методически указания на 

ДАБДП във връзка с политиката по БДП на 

общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея документи 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Постоянен  

ИЗПЪЛНЕНО 
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1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни 

заседанията на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

На тримесечие  

ИЗПЪЛНЕНО – проведени 7 заседания 

1.9 Подготовка на информация за целите на 

годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от 

членовете на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

31 януари на 

годината, 

следваща 

отчетната 

година 

ИЗПЪЛНЕНО 

1.10 Подготовка на обобщен годишен областен 

доклад по БДП на ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

25 февруари 

на годината, 

следваща 

отчетната 

година 

ИЗПЪЛНЕНО 

1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП 

Председател 

на ОКБДП  

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

ИЗПЪЛНЕНО 

1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране 

от членовете на ОКБДП на мерки по БДП  

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Всички мерки заложени в план-програмите по БДП за 

съответните години се предвиждат и залагат в бюджета на 

съответната институция, според възможностите за 

изпълнение през календарната година. Всичко заложено в 

план-програма 2021 г. 

Няма предвидена щатна бройка в структурата на община 

Дряново за обезпечаване на общинската политика по БДП 



33 

 

 

В годишния общински бюджет на община Трявна за 2021 г. 

са заложени  4 151 лева. 

1.13 Повишаване капацитета на компетентните 

органи за управление, координация и контрол 

при настъпило ПТП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

За общините: Работи се по утвърден протокол за реакция и 

механизъм за действия за възстановяване на увредена 

инфраструктура. 

 

1.14 Провеждане на обществени консултации 

по важни теми в областта на БДП, насочени 

към установяване и отчитане на становищата 

на заинтересованите страни от гражданското 

общество 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

Проведени са обществени обсъждания свързани с 

реализацията на значими инфраструктурни обекти. 

1.15 Подобряване на административния ресурс 

на органите на компетентните органи за 

управление на политиката по БДП  

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Дейностите свързани с БДП се изпълняват от служители на 

съответната администрация и в повечето случаи не са 

напълно компетентни по въпросите свързвани е 

безопасността на движението по пътищата. Необходимост 

от подобряване на административния ресурс и нужда от 

обучения. 

1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия 

човешки и технически ресурс за координация 

на областната политика по БДП 

 

Областна 

администрация 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Актуализиране на състава на ОКБДП с представители на 

всички институции имайки пряко отношение към областна 

политика по БДП на територията на област Габрово. 

 

Изпълнява се с наличните ресурси и от Общинска комисия 

по безопасност. 

 

Общината не разполага необходимия човешки и технически 

ресурс за координация на общинската политика по БДП. 

Община Трявна няма щатен служител, който има 

необходимите компетенции и квалификация, за да му бъдат 

възложени функции по БДП и не може да разкрие нова 

щатна позиция в тази връзка. Лицето, което 

организационно-технически обслужва  Общ КБД организира  

провеждането на заседанията на комисията. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в 

системата на образованието 

 

РУО 

Общини  

Постоянен  

РУО: В детските градини и училищата от I до XII клас 

обучението по БДП се извършва съгласно учебни програми 

одобрени от МОН.  

Чрез обучението по БДП е осигурена среда за формиране 

на представи, знания и умения за връзките между техника 

– социална дейност – транспортна култура. 
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Планирани са дейности с интелектуален и практически 

характер /практически упражнения като се използва 

конкретната пътна среда, където играят и учат децата и 

учениците/. Използват се дидактически материали, табла 

схеми, преносима светофарна уредба и пътни знаци. При 

обучението от разстояние в електронна среда се използват 

интерактивни уроци и материали, достъпни на интернет 

страницата на ДАБДП. 

Диагностиката на знанията на децата и учениците е 

осъществена с помощта на тестове, съобразно спецификата 

на съответната възрастова група. 

 

ОБЩИНИ: Родителски срещи в началото на всяка учебна 

година във връзка с безопасността на движението. 

Дискусии  и информационни кампании на тема безопасност 

на движението. Проведени обучения на ученици в 

системата на образованието 

2.2 Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието 

РУО 

Общини  

Постоянен 

РЗИ: Проведени беседи и разпространени здравно-

образователни материали на ученици  в област Габрово във 

връзка с риска при шофиране след употреба на алкохол. 

Отбелязан 29 юни - Ден на безопасност на движението по 

пътищата. Отбелязан 21 ноември – Световен ден за 

възпоминание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия. 

 

РУО: Учениците са участвали в извънкласни инициативи, 

посветени на дните на пътната безопасност при спазване 

на мерките за неразпространение на COVID-19 /29 юни – 

„Ден по безопасност на движението по пътищата“ и 

Европейската седмица на мобилността, Международния ден 

за безопасност на движението по пътищата,   Европейския 

ден без жертви на пътя/EDWARD/. 

С подкрепата на Община Габрово и 

 Областна администрация – Габрово са проведени 

общински, областен и национален кръг на  националното 

състезание  по БДП, домакин на които бе НУ „Васил Левски“ 

– Габрово. 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Открити занятия по Безопасност на 

движението за деца от детските заведения и училищата. 
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ОБЩИНА ДРЯНОВО: Организиране на викторина на тема: 

Познаваме ли пътните знаци сред ученици от 5 клас 

 

ОБЩИНА ТРЯВНА: През 2021 г. поради наложените 

противоепидемични мерки не са организирани извънкласни 

инициативи по БДП за деца и ученици. 

2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при 

осъществяване на организиран превоз на 

деца, свързан с учебна и/или извънучебна 

дейност в системата на предучилищното и 

училищно образование 

РУО 

Общини  

ООАА 

Постоянен 

ООАА: Преди началото на всяка учебна година всички 

МПС, собствени на община, училище или на външни 

превозвачи, превозващи деца и/или ученици преминават 

по определен график на  проверка, включваща валидност 

на документите на водачите, техническо състояние на 

автобусите, оборудването им, както и допълнителните 

изисквания за превоз на пътници. През останалата част на 

годината се извършват крайпътни проверки от 

инспекторския състав по изготвен ежеседмичен график. За 

всяко организирано пътуване на деца и/или ученици от 

съответния директор на учебно заведение постъпва 

информация за началния час, място на тръгване и маршрут 

на движение. При възможност се изпращат инспектори за 

проверка. 

 

РУО: Превоза на деца и ученици се осъществява от 

училищни автобуси или фирми- превозвачи при спазване 

на всички мерки, свързани с опазване живота и здравето на 

децата и учениците. Автобусите са преминали технически 

преглед и са подготвени за работа при зимни условия 

съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Използване на технически изправни 

ППС и периодични инструктажи на шофьори. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Водачите на автобуси са длъжни 

преди всеки превоз на ученици да проверяват техническата 

изправност на автобуса 

ОБЩИНА ТРЯВНА: При осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна 

дейност в системата на образованието се следи 

техническата изправност на превозното средство, като в 

тази връзка преди 15 септември е извършен технически 

преглед. Водачът е с нужната правоспособност. 
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2.4 Провеждане на кампании в областта на 

БДП, насочени към деца и ученици 

ОКБДП 

Постоянен 

През 2021 година са проведени общо 69 срещи с деца и 

ученици насочени към БДП. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Периодично изнасяне на лекции в 

класове начална степен (I-ви-до IV-ти клас)  и последни 

класове средно образование (XI-ти и XII-ти клас) от ПП при 

ОД на МВР- Габрово. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Не са провеждани в предвид 

противоепидемичната обстановка в страната през 2021 г. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Отбелязване на Седмица за устойчива 

мобилност 16-22 септември и 22-и – Ден без автомобили с 

мултимедийна презентация и обучение по БДП в 

общинските училища. 

2.5 Мерки на училищните комисии в 

развитието на средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна инфраструктура, и 

организация на движението в непосредствена 

близост до училището  

 

Училищни 

комисии 

РУО 

Постоянен 

Училищните комисии са извършили оценка на прилежащата 

към училищата и детските градини пътна инфраструктура 

както в началото така и в края на учебната година. В 

плановете на УКБДП са заложени дейности, свързани с 

подобряване на материалната база. Три училища и една 

детска градина от област Габрово са получили финансиране 

по НП „Съвременна образователна среда“ модул „Площадки 

за обучение по безопасност на движението по пътищата“ 

/ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, СУ „Максим 

Райкович“ – Дряново, ОУ „Стефан Пешев“ – Севлиево и ДГ 

"Радост" - Габрово/ Разчертани са външни площадки по 

БДП, закупени са вътрешни площадки по БДП както и 

оборудване за тях. В ДГ "Радост" – Габрово се реализират 

дейности при спазване на мерките за неразпространение на 

COVID-19. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Не са провеждани в предвид 

противоепидемичната обстановка в страната през 2021 г. 

2.6 Организиране и провеждане на 

превантивни кампании за водачите на ППС с 

акцент върху превишената/несъобразена 

скорост, шофирането след употреба на 

алкохол, наркотични вещества и техните 

аналози, ползване на предпазни средства, 

техническата изправност на МПС,  поведение 

на участниците в движението при 

преминаване на автомобил със специален 

режим на движение, др. 

ОКБДП 

Постоянен 

ОДМВР: През 2021 година на територията на област 

Габрово са проведени множество специализирани 

полицейски операции, насочени спрямо превишената 

скорост, шофирането след употреба на алкохол и/или 

употреба на наркотични вещества и др. Общо за цялата 

област те са  207 на брой.  

РЗИ: Проведени периодични и извънредни инструктажи на 

водачите на служебните МПС на РЗИ Габрово, с акцент 

върху превишената/несъобразена скорост. Проведени 

медицински прегледи на водачите на МПС. Проведени 
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ежедневни проверки на водачите на служебните 

автомобили за употреба на алкохол преди започване на 

работния ден. Извършване на периодични проверки за 

техническото състояние на автомобилите от автопарка на 

РЗИ Габрово. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Публикации свързани с 

последствията от превишената/несъобразена скорост, 

шофирането след употреба на алкохол, наркотични 

вещества и техните аналози, ползване на предпазни 

средства, техническата изправност на МПС. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Публикации в интернет страницата 

на община Дряново 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Превантивна кампания „Подготвени по 

време на пътуване“. 

2.7 Специализирани мерки за рискови групи 

водачи: млади водачи, водачи с регистрирани 

нарушения, водачи на възраст над 65 г. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

ОДМВР: При извършвания ежедневен контрол над 

автомобилния трафик от служители на сектор „Пътна 

полиция“ при ОДМВР – Габрово, се обръща особено 

внимание на младите водачи и на тези на възраст над 65 

години. Превантивно се работи и с водачи с множество 

регистрирани нарушения на правилата за движение по 

пътищата. При необходимост се изготвят нормативни 

документи съгласно чл. 65 ЗМВР. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Публикации в интернет страницата 

на община Дряново 

2.8 Актуализация на знанията на водачите на 

МПС във връзка с настъпили промени в 

законодателството и др. 

ОКБДП 

Постоянен 

ИЗПЪЛНЕНО. 

2.9 Провеждане на единна и целенасочена 

комуникационна и медийна политика 

 

ОКБДП 

Постоянен 

ОДМВР: Ежеседмично на страницата на ОДМВР във 

социалната мрежа Facebook се публикува информация с 

различна насоченост (информативна, превантивна, 

обучителна). 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Периодични публикации на 

материали свързани с безопасността на движението, вкл. 

популяризиране на територията на общината на 

инициативи на ДАБДП. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Публикации в интернет страницата 

на община Дряново 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Общ. КБД при Община Трявна при 

необходимост  е в комуникационна връзка с институциите 

представени в ОКБДП Габрово и е търсила тяхното 

съдействие за решаване на казуси. 
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2.10 Разработване и изпълнение на тематични 

програми за информираност на отделните 

целеви групи от населението; организиране и 

провеждане на национални, регионални и 

местни инициативи 

 

ОКБДП 

Постоянен 

ОСБЧК: Провеждане на лекции и занятия по програма 

„Детско полицейско управление” с основна тема „Оказване 

на първа долекарска помощ”. 

ОДМВР: През 2021 година ОДМВР Габрово и участвало в 6 

превантивни мероприятия с партньори във връзка с БДП. 

2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на 

безопасността на движение по пътищата 

 

ОКБДП 

Постоянен 

ОДМВР: Изпълнено 

РУО: В часа на класа е представена информация, свързана 

с превенция на пътнотранспортните произшествия с деца и 

ученици. Представени са и видеоматериали, достъпни на 

интернет страницата на Държавната агенция по 

безопасност на движението по пътищата. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Мултимедийна презентация на 

електронно табло Трявна. 

2.12 Отбелязване на Европейската седмица на 

мобилността,  Международния ден за 

безопасност на движението по пътищата,   

Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD, 

Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и др. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

ОДМВР: Изпълнено 

РУО: Училища и детски градини от региона са подкрепили 

с различни прояви второто издание на „Дни на 

безопасността на ROADPOL“, Европейската седмица на 

мобилността, Международния ден за безопасност на 

движението по пътищата,   Европейския ден без жертви на 

пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите 

от пътнотранспортни произшествия и др. 

Деца и ученици  от област Габрово са взели участие в 

конкурс за комикси на тема „Живота е с предимство“. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Отбелязване на Европейския ден по 

безопасност на движението с мултимедийна презентация и 

обучение по БДП в общинските детски градини; 

2.13 Рутинно и системно прилагане на 

комплекс от мерки по БДП спрямо работещите 

в държавните институции за предпазването им 

от ПТП при взаимодействие с пътната система 

съгласно разработената от ДАБДП 

стандартизирана методология 

 

ОКБДП 

Постоянен 

ОДМВР: Изпълнено 

РУО: Системно се прилагат комплекс от мерки и правила по 

БДП спрямо работещите в държавните институции в 

системата на образованието от региона за предпазването 

им от ПТП при взаимодействие с пътната система. 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Изпълнение на „Мерки за 

предпазване на служителите в общинска администрация - 

Габрово от наранявания или загуба на живот в резултат на 

пътнотранспортни произшествия като участници в 

движението при изпълнение на служебните си задължения“. 

Периодично се извършват инструктажи. 

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:  Със заповед на кмета на община 

Дряново са утвърдени Мерки за предпазване на 
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служителите от  общинска администрация от наранявания 

или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни 

произшествия при управление на служебни автомобили или 

лични в изпълнение на служебни задължения. Всички 

служители са запознати срещу подпис с тези мерки. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: В Общинска  администрация Трявна е 

разработена Система от  мерки за предпазване на 

служителите в Общинската  администрация от 

пътнотранспортни произшествия и наранявания при 

управление на служебни или лични автомобили, в 

изпълнение на служебни задължения, утвърдени със 

Заповед №226/24.03.2020г. на Кмета на Община Трявна.  

Чрез вътрешната мрежа и по други подходящи начини  

периодично се инструктират всички служители на 

Общинска  администрация Трявна. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН 

3.1 Провеждане на обучения на тема реакция 

при настъпило ПТП и оказване на първа помощ 

на пострадали; оборудване на автомобилите с 

пакети за оказване на първа помощ 

 

ОДМВР 

Постоянен 
ОСБЧК: Обучени през 2021 г.  кандидат-водачи на МПС  в 

Габровска област са 1 189 (785 за 2020 г.), от които 31 

ученици държавна поръчка. – БЧК 

ОДМВР: Планирано беше учение съвместно със Спешна 

помощ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, служба ПБЗН, ОПУ, 

БЧК, Областна администрация  и сектор „Пътна полиция“ 

относно възникнал тежък пътен инцидент в тунела на 

Обходен път III – 5004, което беше отменено във връзка с 

усложнената епидемична обстановка в страната. 

3.2 Анализ на травматизма по места и часови 

интервали с цел засилване на контролната 

дейност в определени участъци 

 

ОДМВР 

Постоянен 
ОДМВР: Статистическите данни за ПТП  по място на 

настъпване сочат, че места с повишена аварийност и риск 

от ПТП са кръстовищата, където са настъпили 89 ПТП с 3 

загинали и 15 ранени, както и пътните-улични участъци, 

където при 385 ПТП са загинали 4 и 58 са ранени.  

През 2021 г. 348 ПТП са настъпили в светлата част на 

денонощието, като най-много са в часовия интервал от 

10.00 до 18.00 часа - 260 ПТП. При ПТП с пострадали най-

висок пътен травматизъм се отчита в следните часови 

интервали: 09:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 и 18:00 – 

19:00, е времето през което има засилен трафик на МПС и 

пешеходци за придвижване от дома към работните места, а 

така също и в обратното направление. В тези кратки 

интервали при 15 тежки ПТП са загинали 4 и ранени 12 

души. 
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През 2021 г. 6 от 14 тежки ПТП с пострадали пешеходци са 

настъпили на пешеходна пътека. 

3.3 Подобряване информираността на 

широката общественост за резултатите от 

контролната и аналитичната дейност 

 

ОДМВР 

Постоянен 
ОДМВР: Ежеседмично на страницата на ОДМВР във 

социалната мрежа Facebook се публикува информация с 

различна насоченост (информативна, превантивна, 

обучителна). Ежедневно в информационния бюлетин на 

ОДМВР се публикува информация за изминалото 

денонощие. 

Дадени са 4 интервюта на медии на тема пътна безопасност 

и са проведени 6 мероприятия с партньори. 

3.4 Провеждане на специализирани 

операции след направен анализ на 

пътнотранспортната обстановка 

ОДМВР 

Постоянен 
ОДМВР: Проведени са 187 броя СПО в резултат промяна на 

пътнотранспортния травматизъм. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Прилагане на методика за планиране и 

управление на дейностите по републикански 

пътища, разработена от АПИ  

ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: Техническа спецификация на АПИ - 2014 г. Наредба 

№ РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ 

ремонт на пътища 

4.2 Прилагане на методика за планиране и 

управление на дейностите по общински 

пътища и улици, разработена от ДАБДП  

 

Общини 

Постоянен 

При разработване и изпълнение на план-програмите по 

БДП Община Габрово следва методиката за планиране и 

управление на дейностите по общински пътища и улици, 

разработена от ДАБДП. 

 

За ефективното поддържане и подобряване  на състоянието 

на пътната инфраструктура се прилагат методическите 

указания   на ДАБДП. 

4.3 Координация и взаимодействие между 

стопаните на пътища (общини и ОПУ) с 

ОДМВР, с цел съвместни действия по 

подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

ОПУ: Извършват се периодични огледи на състоянието на 

пътищата и пътните съоръжения (мостове). Контрол върху 

изграждането на крайпътни обекти и комплекси. Постоянно 

действаща комисия извършва огледи и определя мерки за 

подобряване състоянието на участъци с концентрация на 

ПТП. 

ОБЩИНИ: Съвместни срещи и огледи на проблемни 

участъци и Заседания на общинска комисия по безопасност. 

4.4. Събиране и надграждане на информация в 

електронна база данни, свързана със 

състоянието на общинската и улична пътна 

мрежа от извършвани обходи и огледи 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: Служители на ОПУ-Габрово участват в 

актуализацията на базата данни за републиканските 

пътища в ГИС. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Община Габрово разполага с ГИС-

система, която предстои и да бъде надграждана и 

допълвана с информация за улици и общински пътища. 
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ОБЩИНА ТРЯВНА: Община Трявна има готовност да 

предостави налична информация, свързана с общинската и 

улична пътна мрежа. През 2021 г. е изготвен Доклад от 

оглед на общинската пътна и улична мрежа за извършване 

на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното й 

състояние. 

4.5 Докладване и анализ на информация, 

свързана с пътната безопасност, на 

заседанията на ОКБДП  

Общини 

ОПУ 

Минимум 

четири пъти 

годишно 

ОПУ: Изготвяни са и предоставяни на ОКБДП тримесечни 

отчети за работата на ОПУ-Габрово 

ОБЩИНИ: Докладване на проведените през 2021г. 

заседания. 

4.6 Приоритизиране на целенасочени 

инвестиции в пътни участъци с най-висока 

концентрация на ПТП и/или с най-висок 

потенциал за намаляване на риска от ПТП 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен  

ОПУ: Приоритетите са насочени към участъци с интензивно 

движение и лошо състояние на пътната настилка с цел 

намаляване риска от ПТП. Функционира комисия за 

извършване на огледи и предлагане на мерки за 

подобряване състоянието на участъци с концентрация на 

ПТП. 

ОДМВР: Ежеседмично се изготвят план графици за работа 

с АТСС за контрол на скоростта в натоварените участъци и 

такива с концентрация на ПТП. 

ОБЩИНИ: По данните получавани до момента от сектор 

Пътна полиция при ОД на МВР Габрово на територията на 

областта няма такива участъци, но се инвестира на други 

места с повишен риск от настъпване на ПТП. 

4.7 Информиране на водачите за пътни 

участъци с висока концентрация на ПТП чрез 

използване на комуникационни канали и 

средства за визуализация 

 

Общини 

ОДМВР 

ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: Участъците с висока концентрация на ПТП са 

обозначени със съответната вертикална пътна 

сигнализация, съгласно Наредба № 5/23.09.2003 г. за 

установяване и обезопасяване на участъците с 

концентрация на ПТП по пътищата. 

ОДМВР: Ежеседмично на страницата на ОДМВР във 

социалната мрежа Facebook се публикува информация с 

различна насоченост (информативна, превантивна, 

обучителна). 

ОБЩИНИ: По данните получавани до момента от сектор 

Пътна полиция при ОД на МВР Габрово на територията на 

областта няма такива участъци.   

4.8 Разработване и изпълнение на планове за 

устойчива градска мобилност като част от 

Плановете за интегрирано развитие на 

общините (ПИРО) 

Общини  

2021 

ОБЩИНА ГАБРОВО: През 2021г. е разработен План за 

устойчива градска мобилност на Община Габрово 2021-

2030. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: изпълнено 
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ОБЩИНА ТРЯВНА: Планът за интегрирано развитие на 

община Трявна за периода 2021–2027 г. [ПИРО] е 

средносрочен рамков документ, определящ целите и 

приоритетите на регионалната политика за община Трявна. 

В него е залегнало  Инфраструктурното развитие, 

свързаност и достъпност на територията /2.5/. [ПИРО] е 

изготвен във връзка с разпоредбите на чл. 8 и чл.13 на 

Закона за регионалното развитие [ЗРР (13.03.2020)], както 

и на Глава първа, Раздел трети и Глава четвърта на 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие 

[ППЗРР]. 

4.9 Прилагане на процедури за управление на 

пътната безопасност в границите на 

населените места съгласно чл. 36б, ал. 11 от 

Закона за пътищата (ако е приложимо) 

Общини 

Постоянен  

ОБЩИНА ГАБРОВО: Не са прилагани. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: изпълнено 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Управлението на пътната безопасност 

включва обичайна периодична проверка на 

характеристиките и недостатъците на пътната 

инфраструктура, които налагат извършване на дейности по 

поддържането на пътната инфраструктура от съображения 

за безопасност. Извършват се периодични инспекции по 

пътна безопасност на уличната пътна мрежа и  инспекции 

по пътна безопасност на участъци от улици с извършващи 

се строително-монтажни работи. 

4.10 Изпълнение/актуализация на генерални 

планове за организация на движението в 

населените места 

Общини 

Постоянен 

ОБЩИНА ГАБРОВО: През 2021г. е съгласуван със сектор 

Пътна полиция и ОПУ Габрово предварителен проект на 

ГПОД на гр. Габрово, като през 2022г. ще бъде завършен 

окончателния проект. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: За подобряване на комуникационно-

транспортната система на общинския център (обхващаща 

уличната мрежа, обществения транспорт за превоз на 

пътници, пешеходното (и велосипедно) движение, 

паркирането, съоръженията за обслужване на транспорта и 

средствата за регулиране и управление на движението) 

през 2021 г. е изработен и  одобрен Генерален план за 

организацията на движението на гр. Севлиево, в който са 

предвидени следните мероприятия: 

 транзитно движение и пътеуказателна сигнализация; 

 маршрути на превозните средства за обществен 

превоз на пътници; 

 предимства на движение; 
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 посочност на движение; 

 режим на спиране, паркиране и ограничение на 

скоростта; 

 пешеходни и велосипедни улици и зони; 

 сигнализация с пътни знаци и маркировка; 

 картограми на транспортните натоварвания; 

 участъци с концентрация на ПТП. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:  Изработен е  Генерален план за 

организация на движението в гр. Дряново, предстои 

съгласуване с компетентните институции и приемане. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Изработен е  ГПОД на община Трявна. През 2022 

г. се очаква да влезе в сила. 

4.11 Прилагане на ефективен контрол при 

управление на договорите за проектиране и 

строителство, и поддържане на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: При управление на договорите за проектиране и 

строителство контролът се осъществява съвместно между 

Възложителя и избран по ЗОП консултант (строителен 

надзор), а при договорите за текущ ремонт и поддържане – 

от оторизираните за тази цел длъжностни лица от ОПУ-

Габрово. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Контролът се извършва от лица от 

Община Габрово с необходимата техническа компетенция. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: изпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: изпълнено 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Община Трявна осъществява  контрол 

при управлението на договорите за проектиране, надзор и 

изпълнение на строителството и поддържането на 

общинската/улична пътна инфраструктура чрез Дирекция 

ТСУ. 

4.12 Интегриране на съвременни технически 

решения в областта на пътната безопасност 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

 

ОПУ: Прилагане на добрите практики при изготвянето на 

технически проекти за строителство или ремонт на РМП. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Поставени изисквания в договорните 

условия, заданията за проектиране и техническите 

спецификации за изпълнение на СМР. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: изпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: няма 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Разпространението на резултатите от 

научните изследвания играят важна роля в повишаването 

на безопасността на пътната инфраструктура. Повишаване 

безопасността на съществуващите улици и пътища чрез 

целенасочени инвестиции в общината е приоритет в 

областта на безопасността, но тези инвестиции са 

ограничени и недостатъчни. 
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4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за 

развитие на пътната инфраструктура в 

годишните бюджетни разчети на АПИ и 

общините 

Общини 

АПИ/ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: АПИ определя приоритетите в развитието на пътната 

инфраструктура и съответните бюджети. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Договор за поддръжка на светофарни 

уредби; Договор за поддръжка на вертикална 

сигнализация;  

Ремонт на улични настилки, тротоари, отводняване, 

укрепителни съоръжения, предпазни парапети, 

хоризонтална маркировка и други принадлежности на 

пътищата и улиците – средствата са от бюджета на Община 

Габрово и целеви от Републиканския бюджет. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: изпълнено 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Поетапно са обследвани части от 

пътната мрежа с най-остра нужда от ремонт, като са 

включени в инвестиционната програма на Община Трявна 

за 2022 г. 

4.14 Извършване на цялостна оценка на 

транспортно-експлоатационното състояние на 

пътната мрежа като база за подготовка на 

инвестиционната програма в частта на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: АПИ извършва предвидените дейности чрез Дирекция 

„Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“. 

ОБЩИНИ: Регулярни огледи на състоянието общинска и 

улична пътна мрежа на територията на общините в област 

Габрово, като за огледите са представени доклади в 

Областна администрация. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: През октомври 2020 г. Агенция „Пътна 

инфраструктура“ е одобрила списък с 5 пътни отсечки от 

републиканската пътна мрежа в област Габрово с най-

влошено технико-експлоатационно състояние, които да 

бъдат включени в тригодишната инвестиционна програма за 

текущи ремонти на ОПУ Габрово. Две от тях са от 

изключителна важност за развитието на община Трявна:  

Път ІІІ-609 Трявна – Царева ливада – Дряново от км 47+432 

до км 63+800  Път ІІІ-552 „Граница Велико Търново-

Белица-Трявна" от км 5+000 до км 23+546 

4.15 Засилване на контрола по изпълнението 

на договорите за пътно поддържане през 

зимния сезон (ноември-март) 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: Контролът на дейностите по зимното поддържане се 

осъществява в 24-часов режим при настъпила ситуация – 

снеговалеж, подледяване, снегонавяване и др., като се 

изисква достигане на нормативно определените 

изисквания. 

ОБЩИНИ: Преди започване на зимния сезон 2021 -2022 е 

възложено на фирмата изпълнител на зимното поддържане 

след огледи по общинските пътища да извърши: 

възстановяване на пътни настилки на разрушени и улегнали 

участъци по общински пътища, ремонт на водостоци, 
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укрепване и обезопасяване на опасни участъци, 

възстановяване канавки и почистване на водостоци. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Извършена е подготовка за зимно поддържане и  

снегопочистване, което включва и: 

- Профилиране и подравняване на банкети; 

- Машинна превантивна обработка на пътни  банкети; 

- Доставка и полагане на каменна фракция. 

4.16 Координация между стопаните на пътища 

общините и ОПУ във връзка с планиране и 

изпълнение на мерките за развитие на 

републиканската пътна инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: Създадена е необходимата организация за цялостна 

координация между заинтересованите институции. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Работни срещи, споразумителни 

протоколи относно поддръжката на Републикански пътища, 

преминаващи през населените места на територията на 

общината. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: изпълнено 

ОБЩИНА ТРЯВНА: С реконструкцията на основните пътни 

връзки в голяма степен ще се постигнат основните цели за 

осигуряване на достъпност между общинския център и 

близките населени места и основните икономически 

центрове Габрово, Севлиево и Велико Търново, както и 

подобрената достъпност с пътната мрежа от I клас и 

автомагистралите в страната. 

4.17 Извършване на огледи на състоянието на 

пътната инфраструктура, съвместно преди 

настъпване на летния сезон, началото на 

учебната година, преди началото и след края  

на зимния сезон 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

ОПУ: Ежедневно служители на ОПУ-Габрово извършват 

огледи за състоянието на критичната инфраструктура. 

Извършват се периодични инспекции за състоянието на 

пътната инфраструктура – 4 пъти годишно. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Извършени са огледи на състоянието 

на пътната инфраструктура, преди настъпване на летния 

сезон и началото на учебната година, преди началото и след 

края на зимния сезон. 

Протоколи от тези огледи са представени на Областна 

администрация 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: изпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: изпълнено 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Извършени за огледите и е докладвано 

в ОКБДП Габрово 

4.18 Проектиране и строителство на участъци 

от републиканските пътища  

 

ОПУ 

Постоянен 

ОПУ: Изготвени са технологични проекти за превантивен 

ремонт на посочените пътища: 

 Път III-404 „Богатово-Севлиево“, участък от км 

0+000 до км 4+777 

 Път III-552 „Вонеща вода-Трявна“, участък от км 

5+000 до км 23+546  
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 път III-5006 „Габрово-Стоманеците-Зелено дърво-

Узана“ от км 5+682 до км 21+380 

 III-403 „Кормянско-Малки Вършец-Крамолин“ от км 

0+000 до км 26+685 

 път III-401 „Г-ца Лч-/Кормянско-Малки Вършец/" от 

км 46+177 до км 56+344 

като на първите два ремонтните работи са в ход. 

 

Възложено е изготвяне на технологични проекти за 

превантивен ремонт на следните пътища: 

 път III-609 „Трявна-Царева ливада-Дряново“ от км 

47+432 до км 63+800 

 път III-4403 „Габрово-Рязковци-Ветрово-

Шипчените-Кози рог“ от км 0+000 до км 18+088 

 път III-6072 „Кръвеник-Стоките-Батошево“ от км 

4+766 до км 26+594 

Предвиден е ремонт на 15 бр. участъци на територията на 

ОПУ - Габрово с проявени геодинамични процеси и явления, 

като към момента се изготвят техническите проекти, 

подготвя се  необходимата документация за издаване на 

разрешения за строеж. 

4.19 Актуализация на организацията на 

движение на републиканските пътища 

ОДМВР 

ОПУ 

Постоянен 

ОДМВР: При необходимост от промяна в организацията на 

движение по РПМ и констатирани неизправности по 

сигнализацията, се изготвят сигнални писма до ОПУ и се 

извършват съвместни огледи на място. 

Организацията на движение по пътищата извън населените 

места се извършва, чрез изготвяне на проекти за 

организация на движението. Проектите се изготвят от пътни 

инженери с пълна проектантска правоспособност за 

организация и безопасност на движението. 

ОПУ: При необходимост се извършва подмяна на увредена 

вертикална сигнализация по РПМ. При осигурени средства 

се извършва освежаване на положената хоризонтална 

маркировка. 

4.20 Извършване на периодичен преглед на 

съществуващите ограничителни системи на 

републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 
ОПУ: С пътните инспекции се извършва и преглед на 

съществуващите ограничителни системи за пътища. 

4.21 Обозначаване, обезопасяване и 

проследимост на места с концентрация на ПТП 

по републиканските пътища 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

ОПУ: Комисия определена със Заповед N РД-11-

18/03.04.2020 г., извършва огледи и предлага 

краткосрочни и дългосрочни мерки за обезопасяване на 

участъците с концентрация на ПТП. През 2021 г. е възложен 
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и изготвен проект за обезопасяване на 1 бр. участък с 

концентрация на ПТП по път I-5/Е-85 „Дряново-Габрово“ - 

от разклона за с. Раховци до разклона за с. Лесичарка. 

ОДМВР: След разглеждане на ПТП по място и причини, 

съгласно изискванията на Наредба № 5 на МРРБ при 

определяне на точки с повишена аварийност, се изготвят 

съответните предложения до ОПУ.  

4.22 Почистване на растителността и 

поддържане на банкетите; почистване и 

възстановяване на републиканските пътища 

след края на зимния сезон, с особено 

внимание към почистване и възстановяване на 

пътни знаци и светлоотразителни елементи 

ОПУ 

Постоянен 
ОПУ: Растителността край пътищата се почиства цялостно 

2 пъти годишно, а за осигуряване на видимост в 

хоризонталните криви и за откриване на пътните знаци – 

постоянно. Пътните знаци се подменят при унищожаване и 

се монтират нови при доказана с проект за организация на 

движението необходимост. 

4.23 Обезопасяване на крайпътното 

пространство по републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 
ОПУ: Собствените на крайпътни обслужващи обекти и 

комплекси монтират ограничителни системи за пътища. 

Изпълняват се дейностите съгласно сключените договори. 

4.24 Текуща актуализация на организацията 

на движение чрез системи за контрол и 

управление на трафика 

Общини 

Постоянен 
ОБЩИНА ГАБРОВО: Община Габрово разполага със 

система за видеонаблюдение на част от най-натоварените 

кръстовища в града, паркове и пешеходни зони. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Има монтирано видеонаблюдение на 

входно-изходните артерии на гр. Дряново, което се 

наблюдава в РУ-Дряново. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Община Трявна има изградени мобилни  

камери за видео наблюдение поставяни на територията на 

цялата община. 

4.25 Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация  

Общини 

Постоянен 
ОБЩИНА ГАБРОВО: Сключени договори за поддръжка на 

вертикалната сигнализация и за поддръжка на 

светофарните уредби в гр. Габрово. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Установени са участъци и е 

предприета процедура по отстраняване на 

несъответствието 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Извършва се постоянно през цялата 

година и се отстраняват нередностите. 

4.26 Прилагане на решения с ясно 

разпознаваема от водачите хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация 

Общини 

Постоянен 
ОБЩИНА ГАБРОВО: Изисквания към проектите част 

„ОБД“, проектирани на територията на гр. Габрово. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Подмяна на знаците с нарушена 

светлоотразителна повърхност и периодично освежаване на 

хоризонталната пътна маркировка. 
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ОБЩИНА ДРЯНОВО: Редовна подмяна на пътни знаци, 

освежаване на маркировката и основно освежаване на 

пешеходните пътеки 

ОБЩИНА ТРЯВНА: В зависимост от осигурените 

финансови средства са възложени и изпълнени работи по: 

-Опресняване на положената по републиканските пътища 

хоризонтална маркировка; 

-Заличаване на неподходяща пътна маркировка; 

-Допълнително маркиране на участъците с голяма 

интензивност на движението; 

-Допълване на положената маркировка. 

4.27 Информиране на водачите за въведени 

ВОБДП и други ограничения по пътища и 

улици 

Общини 

Постоянен 
ОБЩИНА ГАБРОВО: Информация в медиите и на интернет 

страницата на общината за въвеждане на ВОБД, най-малко 

48 часа преди въвеждане на ограниченията, вкл. 

информация за промени в маршрута на масовия градски 

транспорт. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 
4.29 Обследване на рискови пътни участъци Общини 

Постоянен 
ОБЩИНА ГАБРОВО: Предмет на заданието на ГПОД на гр. 

Габрово. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Периодично 

 

ИЗПЪЛНЕНО 
4.30 Обезпечаване на идентифицираните 

рискови участъци с технически средства за 

контрол, съгласувани със службите на ОДМВР 

Общини 

ОДМВР 

Постоянен 

 

ОДМВР: Ежеседмично се изготвят план графици за работа 

с АТСС за контрол на скоростта в натоварените участъци и 

такива с концентрация на ПТП. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Постоянен контрол 

 

ИЗПЪЛНЕНО 
4.31 Извеждане на транзитните потоци извън 

населените места за успокояване на 

движението на входно – изходните артерии, 

през които преминават транзитно трасета от 

републиканската пътна мрежа, в т.ч. чрез  

изграждане на околовръстни пътища 

Общини 

Постоянен 
ИЗПЪЛНЕНО 

ОБЩИНА ГАБРОВО:  През 2021 г. не са реализирани околовръстни пътища. 
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:  Предложението заложено в новия ГПОД е да се доизгради ул. „Александър 

Верешчагин“ до продължението на ул. „Велика и Георги Ченчеви“ и трасето 

на път III-404 да премине в град Севлиево по следните улици: ул. 

„Великотърновско шосе“, ул. „Габровско шосе“, ул. „Велика и Георги 

Ченчеви“, “, ул. „Александър Верешчагин“, ул. „Никола Петков“ и ул. „Стара 

планина“, което от своя страна ще намали натоварването по ул. “Росица“ и 
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ще повлияе положително на безопасността на движението. Друга възможност 

е изграждане на улица, която да свързва ул. “Ст. планина“ в участъка м/у 

кръстовището с ул. „Никола Д. Петков“ и изхода на града, с ж.к. “Митко 

Палаузов. Такава връзка ще даде алтернативни маршрути за движение. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:  В разработения проект на Генерален план е предвидено по кои улици да има 

транзитен трафик на тежкотоварни камиони 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  Поради релефа, който е основно планински, община Трявна не би могла да 

осъществи извеждане на транзитните потоци извън населените места .  

Вниманието е насочено към облекчаване и подобряване на организацията на 

движение по улици и пътища, особено там където уличната мрежа съвпада с 

РПМ. 
4.32 Изграждане на оптимални връзки и 

висока степен на съответствие между 

различните видове транспорт 

 

 

Общини 

Постоянен 
ОБЩИНА ГАБРОВО: Извършено е благоустрояване на 

зоните около ЖП гара Габрово и Автогара Габрово. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Изпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Няма изградена връзка между 

отделните видове транспорт 

ОБЩИНА ТРЯВНА: На територията на община Трявна 

преминава една от трите жп линии, свързващи Северна и 

Южна България - IV-та главна жп линия Русе – Подкова. На 

територията на общината се намират две жп гари (Трявна и 

Плачковци) и пет жп спирки (Кръстец, Бъзовец, Радевци, 

Божковци, Стайновци). 

На територията на община Трявна функционират общинска, 

областна и републиканска транспортни схеми, чрез които се 

покриват част от нуждите от обществен транспорт на 

населението. Автобусните линии са междуселищни и 

междуградски. 
4.33 Подкрепа за алтернативни форми на 

придвижване  

 

 

Общини 

Постоянен 
ОБЩИНА ГАБРОВО: Изпълнени мерки в рамките на 

проект: „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. 

Габрово. Проектиране на крайречните зони с изисквания за 

решения за алтернативни форми на придвижване. 

Въведената услуга за предоставяне на ел. тротинетки за 

споделено пътуване в град Габрово от международната 

компания Лайм. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Увеличаване на велосипедното 

движение в града, чрез изграждане на нови велоалеи. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Не е разработен механизъм за 

подкрепа 

ОБЩИНА ТРЯВНА: няма 

4.34 Развитие на обществения транспорт  Общини 

Постоянен 
ИЗПЪЛНЕНО 
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ОБЩИНА ГАБРОВО:  Общественият транспорт се нуждае от обновяване на подвижния състав. 

През 2019 г. са закупени 3бр електробуси, а през 2020г. са закупени и 

пуснати в експлоатация 11бр. метанови автобуси.  

През 2021г. не са изпълнени дейности свързани с модернизацията на 

обществения транспорт. 
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:  Три транспортни фирми извършват общественият превоз на пътници на 

територията на Община Севлиево, като се изпълняват 23 /двадесет и три/ 

автобусни линии по общинска, областна и републиканска транспортни схеми. 

Съответно превоза се извършва с 23 /двадесет и три/ основни превозни 

средства и 6 /шест/ резервни със средна възраст между 10 и 15 години. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:  За момента не се предвижда развитие на обществения транспорт на Община 

Дряново 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  На територията на община Трявна функционират общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми, чрез които се покриват част от нуждите 

от обществен транспорт на населението. Автобусните линии са 

междуселищни и междуградски. Автобусните спирки все още не отговарят на 

съвременните изисквания за безопасност. 

4.35 Използване на стандартизирани 

договорни условия и изисквания на 

възложителя към изпълнителите на 

строителство на пътна инфраструктура; 

изискване за внедрена система за управление 

на безопасността на движението съгласно 

стандарт БДС ISO 39001:2014 или 

еквивалентен към изпълнителите на 

строителство на пътна инфраструктура; 

прилагане на ефективен контрол при 

управление на договорите за проектиране и 

строителство на пътна инфраструктура  

Общини 

АПИ/ОПУ 

Постоянен 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Използват се стандартизирани 

договорни условия и изисквания на възложителя към 

изпълнителите на строителство на пътна инфраструктура 

съгласно действащата нормативна уредба. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Изпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Изпълнено 

ОБЩИНА ТРЯВНА: Залегнало като условие в Система от 

мерки на община Трявна за безопасност на движение по 

пътищата /Заповед № 226/24.03.2020 г. на кмета на 

Община Трявна/. 

4.36 Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура  

(пътни платна, тротоари, банкети, места за 

паркиране, подлези и надлези, мостове, 

спирки на градския транспорт, междублокови 

пространства, крайпътни пространства и др. - 

въздействие върху настилки, хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация, 

осветление, ограничителни системи, 

растителност, поставени рекламни съоръжения 

и крайпътни обекти, и др.) 

Общини 

Постоянен 
ИЗПЪЛНЕНО 



51 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО:  Подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на 

пътните настилки: 

 ул. Митко Палаузов и ул. Баба Зара – завършени на 100%  и въведени 

в експлоатация. 

 Междублоково пространство – ул. Ивайло 17, завършено на 100% 

благоустрояване, вкл. положена хоризонтална маркировка на 

паркоместата в района. 

 ул. Радост, ул. Доспат, ул. Минзухар – завършена на 100% 

рехабилитация на уличната настилка. 

 Междублоково пространство на ул. Морава 2-8, завършена на 100% 

рехабилитация на асфалтовата настилка. 

 Обслужваща улица ЖБ ул. Хр. Смирненски (успоредна на булеварда - 

от Гаровия площад до ул. Патриарх Евтимий) – дейностите по 

благоустрояване са завършени на 100%. 

 ул.Христо Смирненски – завършена на 100%,  вкл. поставена 

вертикална сигнализация и положена хоризонтална маркировка, 

изпълнени са 2бр. изкуствени неравности. 

 кв.Трендафил 2 – Участъкът между ул. Никола Рязков и ул. Тота 

Венкова е завършен на 100%, включително ново районно осветление.           

  Благоустрояване кръстовище ул.Ем.Манолов, ул.Чардафон и 

ул.Баждар – завършен на 100% и въведен в експлоатация.  

 ул. Иван Калпазанов – завършен на 100% ремонт на улични настилки, 

бордюри и тротоари. 

 ул. Урожай, ул. Звезда – завършен на 100% ремонт на улични 

настилки, бордюри и тротоари след подмяна на водопровод. 

 Благоустрояване пространство за паркинг към Централен общински 

пазар гр. Габрово – дейностите по благоустрояване са завършени на 

100%. 

 Междублокови пространства ул. Свищовска 59-67 – подменени 

водопроводни отклонения - напредък по благоустрояване на 

пространствата - 70%. 

 ул. Изгрев, с. Драгановци – завършена на 100% рехабилитация на 

уличната настилка след подмяна на водопровод. 

 Улици в с. Армени, с. Копчелии, с. Гергини, с. Гарван, с. Здравковец - 

завършен на 100% ремонт на улични настилки. 

 Поддръжка на 280 км сервитути по общинската пътна мрежа /косене и 

премахване на дървесна и храстова растителност/- напредък 

механизирано 100%, напредък ръчно – 100%, в определени участъци, 

където е необходимо тези дейности са извършвани повторно. 

 Изпълнени са аварийни укрепвания, ремонти на парапети на 

съоръжения и частични ремонти на пешеходни настилки. 
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Договор за поддръжка на съществуващи светофарни  уредби – 

изпълнен. 

 

Договор за поддръжка на съществуваща вертикална сигнализация и 

ОСП на територията  на община Габрово – изпълнен. 

Доставени са 180 бр. нови знаци и монтирани:   

 Пътни знаци от група А - монтирани -11бр.  

 Пътни знаци група Б - монтирани - 24бр.  

 Пътни знаци от група В - монтирани - 36 бр. 

 Пътни знаци от група Г- монтирани - 8 бр.  

 Пътни знаци от група Д- монтирани - 35 бр. 

 Пътни знаци от група Ж - монтирани -10 бр. 

 Пътни знаци от група Е - монтирани - 5 бр. 

 Пътни знаци от група С- монтирани -6 бр. 

 Допълнителни табели от група Т – монтирани -18бр. 

 Сферични огледала - 12бр. 

 

Решаване на конкретни проблеми свързани с  безопасността на движение 

на заседания на общинска комисия по безопасност на движението: 

През 2021 г. са проведени 4 заседания на Общинска комисия по безопасност на 

движението. 

 

Разширение на зона за платено паркиране. 

 Изпълнена е маркировка на места за платено и безплатно паркиране. 

 Въведено е еднопосочно движение на улици Цар Калоян, 

 Любен Каравелов, Иван Гюзелев и Елисавета Попантонова. 

 

Извършени са възстановявания на настилката от различни 

експлоатационни дружества след техни разкопавания.  

 

В периода 01-09.2021г. е изпълнено планираното за 2021г. освежаване и 

допълване на хоризонталната маркировка на територията на град 

Габрово. 

 

Подменени Ограничителни системи за пътища: 

 общински път Гиргини – Гарвани – Николчевци 

 общински път Велковци – Лесичарка 
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 общински път Чукили – Горнова могила 

 улица в село Зелено дърво 

 

Подменени са уличните осветители във всички  квартали с изключение на 

кв. Йонковото. В определени участъци от кварталите с подменени като 

цяло  осветители са останали единични бройки за подмяна. Монтирани са 

около 100 бр. табла за управление на уличното осветление. 
 

Окончателно завършен проект „Развитие на устойчив градски транспорт“  

в рамките на който са изпълнени следните дейности: 

 Доставка и монтаж на електронни  информационни табла /ЕИТ/ на 104 

бр. автобусни спирки; 

 Доставка на бордово оборудване – за 57 превозни  средства на 

обществения градски транспорт 

 Изграждане на система за управление на градския транспорт; 

 Доставка на 3 броя 12-метрови електробуса с доставка и монтаж на 4 

броя зарядни станции( 3стационарни и 1 мобилна); 

 Доставка на 11 броя 12-метрови автобуса,  работещи на сгъстен 

природен газ (CNG) 
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:   Реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки в град 

Севлиево чрез подобряване на техническото състояние и изграждане на 

общински паркинг 

 Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево“, 

включващ ул. “Марин Попов“, ул. “Опълченска”, ул. „Росица“ и ул.” 

Стара Планина”- от кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски” до края на 

регулацията на града. 

 Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни уредби в гр. 

Севлиево на кръстовищата на ул. „Росица“ и ул. „Опълченска“ и на ул. 

„Росица“ и ул. „П. Р. Славейков“. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:    Цялостно преасфалтиране и подмяна на улично осветление на улица 

в жк Успех; 

 преасфалтиране на ул. „Гурко“, улици в кв. Никоевци, ремонт на ул. 

„Максим Райкович“, асфалтиране на междугаражно пространство в жк 

Априлци, изграждане на тротоар на I-5 в района на жк Априлци, 

 

Асфалтиране на улици в селата: 

 ул. „Христо Ботев“ – с. Царева ливада; 

 ул. „Шипка“ – с. Гостилица; 

 улица в с. Зая, улица в с. Глушка 
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Преасфалтиране на общински път GAB 3130 за с. Балванците. 

Редовна подмяна на изгорели лампи, пътни знаци. 

Освежаване на пешеходните пътеки в гр. Дряново. 

Ремонт на тротоари по улици в селата Царева ливада, Ганчовец, Гостилица и 

др. 

ОБЩИНА ТРЯВНА:   Ремонт на ул. "Цаньо Захариев", гр. Трявна 

Ремонт на ул. "Златьо Ошански", гр. Трявна 

Ремонт на ул. "Бачо Киро", гр. Трявна  

Ремонт на ул. "Божур", гр. Трявна 

Ремонт на улица в кв. "Хитревци", гр. Трявна 

Ремонт на улица в кв. "Късовци", гр. Плачковци  

Ремонт на улици в кв. "Боевци", гр. Плачковци  

Ремонт улици с. Райнушковци, общ. Трявна 

Ремонт на улици в с. Дончовци, общ. Трявна 

Ремонт на улици в с. Николаево, общ. Трявна 

Ремонт на улици в с. Радино, (улица, граничеща с ПИ 61409.508.7 по КККР 

на с. Радино и улица, граничеща с ПИ 61409.512.12  и 61409.512.15 по КККР 

на с. Радино) 

Ремонт на улица в с. Радевци, общ. Трявна (към гробище) 

Ремонт улични линейни отводнители на територията на община Трявна, 

включително отводняване на участъка около чешма на ул. "Лясков дял", гр. 

Трявна 

"Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа 

инфраструктура" - Рехабилитация на улица "Лясков дял", гр. Трявна и ул. 

"Украйна" гр. Трявна, ПРСР 

Ремонт път GAB 2276 с. Станчов хан 

Ремонт път GAB 3305 с. Креслевци 

Ремонт път GAB 3327 с. Бангейци - Кашенци 

Ремонт път GAB 1278 с. Веленци 

Ремонт път GAB 3293 с. Бърдарите 

Ремонт път GAB 3315 с. Христовци 

Ремонт път GAB 3283 с. Горни Радковци 

Ремонт път GAB 3273 с. Драгневци 

Ремонт път GAB 3333 с. Глутниците 

Ремонт път GAB 2270 с. Фъревци 

Ремонт път GAB 3346 с. Околии 

Ремонт път GAB 3274 с. Енчовци 

Ремонт тротоарни настилки гр. Трявна, ул. "Кавалджийска" 

Ремонт тротоарни настилки гр. Трявна, ул. "Чучура" 

Ремонт тротоарни настилки гр. Трявна, кв. "Божковци" 
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Ремонт на тротоарна настилка в междублоково пространство от бл. №18 до 

бл .№77 и   прилежащи настилки на ул. "Възрожденска", гр. Трявна 

Ремонт на тротоарна настилка на ул. "Христо Ботев" от №1 до №17, гр. Трявна 

Ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци, ул. "Белия камък" 

Ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци, ул. "Стара планина" 

 

Изпълнение по капиталова програма както следва: 

-ремонт на ул. “Божур“, гр. Трявна; 

-ремонт на улица в кв. „Хитревци“, гр. Трявна; 

-ремонт на улица в кв. „Късовци“, гр. Трявна; 

-ремонт на улица в кв. „Боевци“, гр. Плачковци; 

-ремонт на улици в с. Николаево, общ. Трявна; 

-ремонт улични линейни отводнители на територията на община Трявна, вкл. 

отводняване на участъка около чешма на ул. „Лясков дял“, гр. Трявна; 

-рехабилитация на ул. “Украйна“, гр. Трявна; 

-ремонт на тротоарни настилки, гр. Трявна, ул. „Кавалджийска“; 

-ремонт тротоарни настилки, гр. Трявна, ул. „Чучура“; 

-ремонт тротоарни настилки, гр. Трявна, кв. „Божковци“; 

-ремонт тротоарни настилки в междублоково пространство и прилежащи настилки на 

ул. „Възрожденска“, гр. Трявна; 

-ремонт тротоарни настилки на ул. „Хр. Ботев“, гр. Трявна; 

-ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци, ул. „Белия камък“; 

-ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци, ул. „Стара планина“. 

- ремонт улични линейни отводнители на територията на община Трявна, 

включително Отводняване на участъка около чешма на ул. "Лясков дял", гр. 

Трявна; 

- Рехабилитация на улица "Лясков дял", гр. Трявна и ул. "Украйна" гр. Трявна. 

4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на 

възможностите за движение с високи скорости, 

в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони 

Общини 

Постоянен 

ИЗПЪЛНЕНО 

ОБЩИНА ГАБРОВО:  През 2021г. няма въведени зони 30км/ч.  

Поставени са знаци В26, предвидени в конкретни проекти част „ОБД“. 
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:   Изграждане на изкуствени неравности и вертикална сигнализация в населени 

места в община Севлиево където това е наложително. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:   Има изградени повдигнати изкуствени неравности за ограничаване на 

скоростта на движение на МПС на ул. „Шипка“ в гр. Дряново. В процес на 

изграждане е в с. Гостилица.   

ОБЩИНА ТРЯВНА:   Изградена е зона с ограничение на скоростта за МПС по ул. „Тепавици“ до 30 

км./ч. 

Поставени са две радарни табели указващи скоростта на движение по ул. „П. 

Евтимий“, в участък където скоростта не се спазва. 
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4.38 Обезпечаване и обезопасяване на 

пешеходното и велосипедно движение; 

специално обезопасяване на зоните на учебни 

и детски заведения 

 

 

Общини 

Постоянен 
ОБЩИНА ГАБРОВО: Велоалеи са изградени в рамките на 

инфраструктурни проекти преди 2019 г. по ул. Аврам Гачев 

– 500м и ул. Дунав -280м. и към момента са в добро 

експлоатационно състояние. 

Около учебните заведения и детските градини е 

направено допълнително обезопасяване, като са 

монтирани предпазни пана, а при наличие на пешеходни 

пътеки в близост, те са изградени повдигнати и с 

монтирани светодиодни пътни знаци Д17. 

 

Регулирането на движението около учебните заведения, 

детски градини, учреждения, стадиони и други е добре 

организирано, като целта на наложените ограничения е 

максимално предпазване живота на пешеходците и в 

частност децата.    

Изпълнени са 2бр. изкуствени неравности на ул.Христо 

Смирненски в близост до детска градина и основно 

училище.  

Регулярно се извършват огледи на улиците около учебните 

със служители от сектор Пътна полиция при ОД на МВР 

Габрово с цел постигане на необходимата съгласуваност, 

ефективност на контрола и недопускане на конфликтни 

точки около учебните заведения. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:  На обособените за пресичане места 

има изградени  пешеходни пътеки и изкуствени неравности, 

които са обозначени с необходимата маркировка , и се 

поддържат в добро състояние. Където е необходимо са 

поставени и предпазни парапети. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:  Пред учебните заведения и детските 

градини има монтирани оградни пана на тротоарите. 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  Извършва се обследване на районите 

около училищата, детските заведения и участъците с 

масово придвижване на деца. В районите около училищата, 

детските заведения и участъците с масово придвижване на 

деца се поддържа в изправност поставените пътни знаци, 

хоризонталната маркировка и ограничителните пана на 

входовете. 

4.39 Възстановяване на пътната 

инфраструктура след извършени 

инвестиционни мероприятия 

Общини 

Постоянен 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Прилагане на „Правила за реда и 

условията за разкопаване на територията на Община 

Габрово“, в които са разписани изискванията за 

възстановяване на настилките след извършен ремонт. 
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ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:  Постоянен контрол 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:  Пътната инфраструктура се 

възстановява след ремонтни дейности на 

експлоатационните дружества в обхвата на пътната 

настилка и тротоарите 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  Контролира се възстановяването на  

пътната инфраструктура след ремонти дейности на 

експлоатационните дружества в обхвата на пътната 

настилка и тротоарите. 
4.40 Освобождаване на пътното платно от 

спрели и паркирани автомобили по улиците в 

населените места 

Общини 

Постоянен 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Изграждане на допълнителни 

паркоместа, репатриране на неправилно паркирали ППС. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Общинския инспекторат има 

ангажимента да следи за МПС паркирани на 

нерегламентираните за това места. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:  Приета е Наредба за излезлите от 

употреба МПС, изоставени от собствениците на общински 

терени. 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  След рехабилитация на улица 

„Украйна“ се предвижда осигуряване на нови паркоместа за 

автомобили. 

4.41 Въвеждане на системи за дистанционно 

регулиране на трафика с оглед достъп на 

екипите на ЦСМП до мястото на настъпил 

инцидент 

Общини 

Постоянен 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Няма изградени. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Неизпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО:  Няма изградена система 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  Няма изградена система. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА 

 

5.1 Стимулиране употребата на безопасни и 

екологични автомобили за ползване от 

физически и юридически лица 

Постоянен ОБЩИНА ГАБРОВО: Автомобили с екологичен компонент 

Евро 5 и Евро 6 са с най-нисък коефициент при определяне 

на данък върху превозно средство. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Неизпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Не 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  няма такава практика. 
5.2 Стимулиране употребата на безопасни, 

екологични и енергийно ефективни 

автомобили за обществен транспорт и 

обслужване на нуждите на общините 

Постоянен ОБЩИНА ГАБРОВО: Закупени и въведени в експлоатация 

са 3 бр. електробуси и са изградени 3бр. зарядни станции 

за електробуси. 

Община Габрово разполага със зарядна станция за 

електромобили и 1бр. електромобил. С 1бр. електромобил 

разполага и РЕМО „Етъра“, а с 2бр. електромобили 

инспекторите от Регионално депо за отпадъци – Габрово 

извършват контролната си дейност. 
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ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Неизпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Не 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  няма такава практика. 
5.3 Прилагане на мерки за повишаване 

отговорността на работодателите по 

отношение на техническата изправност на 

МПС, с които се извършва обществен превоз 

ООАА 

Постоянен 

ООАА: При извършване на крайпътни проверки, както и 

при комплексни проверки в предприятията е завишен 

контрола по отношение на техническата изправност на ППС 

като при констатиране на нарушения се санкционират 

ръководителите на предприятия.   

5.4 Създаване на условия за развитие на 

зарядна инфраструктура - поетапно 

изграждане на система от зарядни станции за 

електромобилите и хибридните автомобили в 

населените места и извън населените места   

Общини 

Постоянен 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Извършвани са предпроектни 

проучвания за развитие на зарядна инфраструктура – 

необходимост и местоположение, възможност за ел. 

захранване и др. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Неизпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Не 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  няма такава практика. 
5.5 Създаване на условия за изграждане на 

услугата споделена мобилност в големите 

населени места  

Общини 

Постоянен 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Няма. 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: Неизпълнено 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Не 

ОБЩИНА ТРЯВНА:  няма такава практика. 
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА 

 

6.1 Провеждане на съвместни областни учения 

за реакция при настъпило ПТП (ОДМВР, ПБЗН, 

ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна администрация, 

Общини, БЧК, ООАА и доброволни 

формирования) 

 

Областна 

администрация 

Общини 

ОДМВР 

ОПУ 

ПБЗН 

ЦСМП 

Доброволни 

формирования 

 

Постоянен 

ОДМВР: Планирано беше учение съвместно със Спешна 

помощ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, служба ПБЗН, ОПУ, 

БЧК, Областна администрация  и сектор „Пътна полиция“ 

относно възникнал тежък пътен инцидент в тунела на 

Обходен път III – 5004, което беше отменено във връзка с 

усложнената епидемична обстановка в страната. 

 

Няма проведени съвместни учения за реакция при 

настъпило ПТП през 2021 г. на територията на област 

Габрово 

 

Обща оценка на изпълнението на областната План-програма: 

Добро – Всичко заложено в план-програма 2021 г. е изпълнено с изключение на преходни 

инфраструктурни обекти, които ще завършат напълно през 2022 г. 
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 РАЗДЕЛ 5 

 СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП  

  
РУО – ГАБРОВО: Предложенията към ДАБДП са свързани с провеждането на обучение на членовете на областните 

комисии по БДП и подобряване на административния ресурс на компетентните органи за управление на политиката по БДП. 

ОБЩИНА ГАБРОВО: Необходимо във всяка община да е наличен експерт по "Безопасност на движението", който 

да отговаря само за тази дейност. Необходимо е да се осигури финансов ресурс за тази позиция. Този експерт не трябва 

да има само задачи свързани със справки, срещи, анализи и т.н., но такъв експерт следва да отговаря и за техническата 

част свързана с проекти за Организация и безопасност на движението, контрол на договорите на общината за поддръжка 

на сигнализация и т.н., което в момента се изпълнява от строителни експерти отговарящи за много други дейности.  

Необходимо е целево финансиране от държавата на мерки за подобряване на организацията, като средствата трябва 

да бъдат разделени на две части - улици и общински пътища. Обръщам внимание, че без комплексен проект за дадени път 

или улица с необходимият по-голям териториален обхват /който изисква значителни средства/, ще се изпълняват по-скоро 

мерки по подмяна и допълване на съществуващи пътни знаци, маркировка, предпазни съоръжения, укрепване на пътища 

и т.н.  

От тази гледна точка също въпроса трябва да се раздели на две - възможност за  целево финансиране на комплексни 

проекти, които да променят по-сериозно визията на дадена зона и частични мерки за подобряване и допълване на 

съществуващи елементи и съоръжения, свързани с пътната безопасност. 

Необходим е значителен финансов ресурс и за обследване на общинските пътища и паспортизацията на 

техническите елементи и принадлежности на пътя. 

ОБЩИНА ДРЯНОВО: Да бъде предвиден бюджет за разкриване на щатна бройка в общината за служител, който да 

отговаря за дейностите и мероприятията, свързани с пътната безопасност. 

ОБЩИНА ТРЯВНА: За подобряване безопасността по пътищата в община Трявна за всички участници в движението 

е необходимо да се подобри пътната инфраструктура. Основен проблем на общината е финансирането на по-мащабни 

инфраструктурни обекти, свързани с подобряването на безопасността на движението. Поради липсата на значителен 

финансов ресурс общината не е в състояние да изготви и изпълни по-мащабни проекти,. В тази връзка е необходимо 

съдействие или предприемане на действия за законодателни промени от страна на ДАБДП за осигуряване в бюджетите на 

общините целеви средства за изпълнение на мерки за подобряване на БДП. 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО: 

 по общинска и републиканска пътна мрежа да бъде предвиден бюджет за поддръжка и почистване, с  

коефициент за допълнителни средства, за области попадащи в труднодостъпни райони, като област Габрово. 

Средствата да не са на километър пътна мрежа, а според спецификата на района, в който попада. 

 повишаване на административния капацитет в областните и общински администрации, като: във всяка 

областна и общинска администрация  е необходимо да има експерт по "Безопасност на движението по 

пътищата" с минимални изисквания за длъжността по препоръка на Държавна агенция „Безопасност на 
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движението по пътищата“.  Експерта да отговаря само за дейността по БДП, като не изпълнява само задачи 

свързани с подготовка на справки, планове, доклади, срещи, анализи и т.н., а същевременно да отговаря за 

техническата част свързана с проекти за пътна маркировка, контрол на договорите на общината за поддръжка 

на сигнализация и т.н. 

 целево финансиране от държавата за изпълнение на Националната политика по безопасност на движението 

по пътищата на областно и общинско ниво, както и на мерките заложени в Общинските план-програми и 

План-програмата по БДП на областно ниво. Целевите средствата трябва да бъдат разделени на две части – 

финансиране на дейностите по общинските пътищата и финансиране на дейностите по общинска улична пътна 

мрежа. Създаване на възможност за целево финансиране на комплексни проекти и на частични мерки за 

подобряване и допълване на съществуващи елементи и съоръжения, свързани с пътната безопасност. 

 да се създадат изнесени работни места на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по 

области, с цел координиране, консултиране и участие в  дейностите по БДП на териториален принцип. 

 Държавната агенция да организира различни форми на обучение за председателите и секретарите на 

Общински и Областни комисии по БДП поне веднъж годишно за реализиране целите и мерките на Национална 

стратегия по безопасност на движението по пътищата. 

 Обезпечаване реализацията на областната и общинската политика по безопасност на движението по пътищата 

(БДП) в рамките на бюджетната процедура за подготовка на проектобюджета за 2022 г., съгласно писмо на 
ДАБДП №01-750/09.12.2021 г. до Министерство на финансите – да се работи усилено в тази посока. 

 

 

 


