Образец 3.0

ДАБДП

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

Безопасна Универсална Мобилност

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП

ОБЛАСТ

ГАБРОВО

ГОДИНА

2020 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 3.1 – за общините, 3.2 – за
ОДМВР, 3.3 – за ОПУ, 3.4 – за РУО, 3.5 – за ЦСМП, 3.6. – за РЗИ, 3.7 – за БЧК и 3.8 – 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.
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.
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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
секретариата на ОКБДП; Информацията по т. 1.3 и 1.2 се подава от ЦСМП
на ОКБДП; Информацията по т. 2.1 се подава от ОПУ и се нанася в
Информацията по т. 2.2 се подава от Общините и се нанася в таблицата от

от ОДМВР и се нанася в таблицата от
и се нанася в таблицата от секретариата
таблицата от секретариата на ОКБДП;
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.
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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
349 по данни на НСИ за 2019 година
 Община Габрово – 134 броя
 Община Севлиево – 46 броя.
 Община Дряново – 63 броя
 Община Трявна - 104
106 598 души по данни на НСИ за 2019 година

Населени места в състава на областта:

Население на областта:
Състав на ОКБДП:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител на област Габрово
СЕКРЕТАР:
София Димитрова – младши експерт дирекция АКРРДС - Областна
администрация - Габрово
ЧЛЕНОВЕ:
1. Деян Дончев – началник отдел ТИСС, дирекция ИЕ – 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 Зина Радулова – 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 – административен ръководител на Окръжна прокуратура
– Габрово
16. Радослав Стефанов – началник сектор ПГ и СД към РД ПБЗН – Габрово
17. Панайот Панайотов – Районна железопътна инспекция – Горна Оряховица
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РАЗДЕЛ 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП
Заседание 1:

Дата на заседанието: 29.01.2020 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 2019 г. резултати и
отчет за цялата 2019 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 2019 г. резултати и отчет за 2019 г. – ОД на МВР-Габрово;
3. Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и техните последствия
през четвърто тримесечие на 2019 г. Анализ на динамиката на данните спрямо същия период на
предходната (2018 г.). Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ
на постигнатите резултати през четвърто тримесечие на 2019 г. резултати и отчет за 2019 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 2019 резултати и отчет за 2019 г. – РДПБЗН – Габрово;
5. Брой на извършените пътни проверки за четвърто тримесечие на 2019 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 2019 г. резултати и отчет за 2019 г. – ОО АА – Габрово;
6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите
през четвърто тримесечие на 2019 г. резултати и отчет за 2019 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 2019 г. резултати – ОПУ –
Габрово.
8. Справка за броя на приетите през четвърто тримесечие на 2019 г. повиквания, касаещи
пострадали в следствие от ПТП. Анализ на динамиката на данните спрямо същия период на предходната
година (2018 г.). Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите резултати през четвърто тримесечие на 2019 г. и отчет за 2019 г. – ЦСМП – Габрово.
9. Брой на заведените досъдебни производства за настъпили тежки наранявания или смърт в
следствие на ПТП, както и брой на засегнатите лица. Анализ на динамиката на данните през четвърто
тримесечие на 2019 г., спрямо същия период на предходната година (2018 г.). Справка за предприетите
и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през четвърто тримесечие на 2019
г. резултати и отчет за 2019 г. – Окръжна прокуратура – Габрово.
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10. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите
през четвърто тримесечие на 2019 г. резултати и отчет за 2019 г. – РЗИ – Габрово.
11. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани и служители на „Пътна полиция”
през 2019 г. Анализ на динамиката на данните през 2019 г., спрямо предходната година (2018 г.) –
БЧК – Габрово.
12. Попълване на таблици – Приложение №1 и Приложение №2 – от всички членове
13. 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.11.
2. Приемане на обобщена информация и изпращане до ДА БДП на:
 Годишен доклад 2019 г. за изпълнение на областна политика по безопасност на движението по
пътищата за Област Габрово – Приложение №1;
 План-програма за 2020 г. за изпълнение на областна политика по безопасност на движението
по пътищата на Област Габрово – Приложение №2;
 График на заседанията на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в
Област Габрово за 2020 г. – Приложение №3
3. Приемане на годишен отчет на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата за
2019 г.;
4. Приемане на план на заседанията на комисията през 2020 г.;
5. Включване на представител на ИА „Железопътна администрация” в състава на ОКБДП;
6. Залагане в бюджета на общините на територията на Област Габрово на „Генерални планове за
организация на движението (ГПОД) в населените места” до края на м. март 2020 г.
7. Залагане в бюджета на АПИ/ОПУ на територията на Област Габрово на „Проекти за организация
на движението (ПОД) извън границите на населените места” на всички пътища от РПМ на
територията на Област Габрово до края на м. март 2020 г.
Линк към материалите:
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%201%2029.01.2020.pdf
Заседание 2:

Дата на заседанието: неприсъствено заседание – м. февруари 2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Изменение на Правилника за устройството на дейността на ОКБДП на област Габрово.
Взети решения:
1. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата подкрепя предложението за
промяна на “Правилника за устройството на дейността на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата на област Габрово
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Линк към материалите:
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%202%202020.pdf
Заседание 3:

Дата на заседанието: неприсъствено заседание – м. април 2020 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 първо тримесечие на 2020 г. резултати - Община
Габрово, Община Дряново, Община Севлиево, Община Трявна.
2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите
през първо тримесечие на 2020 г. резултати – ОД на МВР-Габрово.
3. Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и техните последствия
през първо 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 първо тримесечие на 2020 г. резултати – 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 първо тримесечие на
2020 г. резултати – РДПБЗН – Габрово.
5. Брой на извършените пътни проверки за първо 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 първо
тримесечие на 2020 г. резултати – ОО АА – Габрово.
6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през
първо тримесечие на 2020 г. резултати – РУО – Габрово.
7. Справка за броя на приетите през първо 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 първо тримесечие на 2020 г. – ЦСМП – Габрово.
8. Брой на заведените досъдебни производства за настъпили тежки наранявания или смърт в
следствие на ПТП, както и брой на засегнатите лица. Анализ на динамиката на данните през първо
тримесечие на 2020 г., спрямо същия период на предходната година (2019 г.). Справка за
предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през първо
тримесечие на 2020 г. резултати – Окръжна прокуратура – Габрово.
9. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани и служители на „Пътна полиция” през
2020 г. Анализ на динамиката на данните през 2020 г., спрямо предходната година (2019 г.) – БЧК
– Габрово.
10. Текущи
Взети решения:
1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема за сведение предоставените
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информации, доклади и анализи, свързани с безопасно движение по пътищата на Област Габрово
от т.1. до т.9.
Линк към материалите:
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol3.pdf
Заседание 4:

Дата на заседанието: неприсъствено заседание – м. юни 2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Отбелязване на 29 юни – Ден по БДП чрез организиране на стрийт изложба с деца от школа „ЕЛИЗА
АРТ” и видео послание на деца от ДГ на територията на област Габрово.”
Взети решения:
1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Габрово, приема
отбелязването на 29 юни – Ден по БДП чрез организиране на стрийт изложба с деца от школа
„ЕЛИЗА АРТ” и видео послание на деца от ДГ на територията на област Габрово.
Линк към материалите:
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol4.pdf

Заседание 5:

Дата на заседанието: неприсъствено заседание – м. юли 2020 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 второ тримесечие на 2020 г. резултати - Община
Габрово, Община Дряново, Община Севлиево, Община Трявна.
2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите
през второ тримесечие на 2020 г. резултати – ОД на МВР-Габрово.
3. Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и техните последствия
през второ 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 второ тримесечие на 2020 г. резултати – 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 второ тримесечие на
2020 г. резултати – РДПБЗН – Габрово.
5. Брой на извършените пътни проверки за първо и второ 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
първо и второ тримесечие на 2020 г. резултати – ОО АА – Габрово.
6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през
второ тримесечие на 2020 г. резултати – РУО – Габрово.
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7. Справка за броя на приетите през второ 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 второ тримесечие на 2020 г. – ЦСМП – Габрово
8. Брой на заведените досъдебни производства за настъпили тежки наранявания или смърт в
следствие на ПТП, както и брой на засегнатите лица. Анализ на динамиката на данните през второ
тримесечие на 2020 г., спрямо същия период на предходната година (2019 г.). Справка за
предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през второ
тримесечие на 2020 г. резултати – Окръжна прокуратура – Габрово.
9. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани и служители на „Пътна полиция” през
първо и второ тримесечие на 2020 г. Анализ на динамиката на данните през 2020 г., спрямо
предходната година (2019 г.) – БЧК – Габрово - не е изпратена информация (докладване на
следващо заседание).
10. Докладване на цялостни обходи на състоянието на общинска пътна мрежа (ОПМ), (във връзка с
писмо с наш изх. № ОСК-14-262 от 18.05.2020 г.) – Община Габрово, Община Севлиево,
Община Дряново, Община Трявна – постъпил доклад от Община Севлиево
11. Докладване на цялостни обходи на състоянието на републиканска пътна мрежа (РПМ), (във връзка
с писмо с наш изх. № ОСК-14-262 от 18.05.2020 г.) – Областно пътно управление – Габрово
12. Информация за подадени заявки по Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, модул „Площадки за обучение по БДП“ - Община Габрово, Община
Севлиево, Община Дряново, Община Трявна – Справка за одобрени по Националната
програма в сайта на МОН
13. 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.13.
Линк към материалите:
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol5.pdf
Заседание 6:

Дата на заседанието: неприсъствено заседание – м. септември 2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Обсъждане на проект на единен Правилник за дейността на областните комисии по безопасност на
движението по пътищата и приложения към него (24 броя)
2. Текущи
Взети решения:
1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема проект на единен Правилник
за дейността на областните комисии по безопасност на движението по пътищата и приложения към
него (24 броя).
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2. Провеждане на работна среща на 05.10.2020 г. за обсъждане на предложение от г-н Радослав
Стефанов, представител на РДПБЗН – Габрово, за възможност за организиране и провеждане на
учение свързано с реакцията на институциите при ПТП.
Линк към материалите:
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol6.pdf
Заседание 7:

Дата на заседанието: неприсъствено заседание – м. ноември 2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Представяне на темите и материалите към дневния ред
2. Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете на ОКБДП за трето
тримесечие на 2020 г.
3. Обобщен преглед на изпълнението на решения от предходни заседания на ОКБДП.
4. Други
5. Списък на решенията от заседанието на ОКБДП
Взети решения:
1. ОКБДП – Габрово приема представените информации за дейността по БДП на членовете на
ОКБДП за трето тримесечие на 2020 г.
2. ОКБДП – Габрово приема „Правила за състава, функциите, дейността и организацията на
работа на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата – Габрово“
Линк към материалите:
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%207.pdf

Заседание 8:

Дата на заседанието: неприсъствено заседание – м. декември 2020 г.
Точки и акценти от дневния ред:
1. Представяне на темите и материалите към дневния ред
2. Представяне на Областна план-програма по БДП за 2021 г. на област Габрово
3. Приемане на план за работа и график на заседанията – ОКБДП – Габрово за 2021 г.
4. Други
5. Списък на решенията от заседанието на ОКБДП
Взети решения:
1. ОКБДП – Габрово приема Областна План-програма по БДП за 2021 г. на област Габрово
2. ОКБДП-Габрово приема план за работа и график на редовните заседанията за 2021 г.
Линк към материалите:
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%208.pdf
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2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ НА ДАБДП ДО ОКБДП
Указание 1:
ДАБДП 01-019/10.01.2020 г. – Приложения за годишен доклад по БДП, план-програма по БДП за
2020 г. и график на заседанията на ОКБДП – попълване на приложенията и/или коригиране на някой
от приложенията.
Указание 2:

ДАБДП 01-032/16.01.2020 г. – подготовка на областни годишни отчети за 2019 г. и планпрограми за 2020 г. по безопасност на движението по пътищата.

Указание 3:

ДАБДП 01-061/29.01.2020 г. – подготовка на план за действие 2021-2023 г. към НСПБДП на РБ за
периода 2021-2023 г.

Указание 4:

ДАБДП 01-086/13.02.2020 г. – ревизиране на годишен доклад по БДП за 2019 г. и допълване на
План-програма по БДП за 2020 г. на област Габрово

Указание 5:

ДАБДП 01-086#2/20.03.2020 г. – становище по Годишен доклад по БДП 2019 и План-програма по
БДП за 2020 г. на област Габрово

Указание 6:

ДАБДП 01-086 /24.04.2020 г. – поместване на Годишен доклад по БДП 2019 и План-програма по
БДП 2020 на област Габрово на интернет страницата на Областна администрация – Габрово

Указание 7:

ДАБДП 01-174/10.04.2020 г. – изпълнение на областна политика по БДП, примерен план за
провеждане на учение, за област Габрово не е реализирано за 2020 г.

Указание 8:

ДАБДП 01-274/09.06.2020 г. – отбелязване на 29 юни – ден по БДП и поставяне на 4 визии на
обществени места и изпълнение на инициативи за отбелязване на 29 юни.

Указание 9:

ДАБДП 01-279/10.06.2020 г. – становище по проект на НСБДП 2021-2030 г. и проект на план за
действие 2021-2023 г. заедно с приложения към него.

Указание 10:

ДАБДП 01-342/03.07.2020 г. – докладване на План за действие 2020 г. за подобряване на БДП за
първо полугодие на 2020 г.

Указание 11:

ДАБДП 01-353/14.07.2020 г. – предстоящи обучения по БДП за членовете на ОКБДП.

Указание 12:

ДАБДП 01-411/21.08.2020 г. – проект на единен правилник на ОКБДП – предложения и становища
по проекта

Указание 13:

ДАБДП 01-411#19/06.10.2020 г. – методически указания за приемане и прилагане на единни
правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП до края на 2020 г.
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Указание 14:

ДАБДП 01-412/24.08.2020 г. – график на обученията организирани от ДАБДП за членовете на
ОКБДП

Указание 15:

ДАБДП 01-469/25.09.2020 г. – изпълнение на мярка 100 от План за действие за подобряване на
БДП за 2020 г. – извършване на огледи по общинска и улична пътна мрежа и попълване на
приложения – доклад на ниво община и доклад на ниво област.

Указание 16:

ДАБДП 01-561/30.10.2020 г. – методически указания за прилагане на НСБДП в РБ 2021-2030 г.
на областно и общинско ниво – подготовка на областна годишна план-програма по БДП за 2021 г.

Указание 17:

ДАБДП 01-561-41/16.12.2020 г. – становище по План-програма по БДП за 2021 г. на област
Габрово – коригиране на пропуски, изпращане на окончателен вариант и публикуване на документа
на интернет страницата на областна администрация.

Указание 18:

ДАБДП 01-638/18.11.2020 г. – предстоящо второ обучение на ДАБДП за членове на ОКБДП през
м. декември, за представители на ОПУ и общини.

Указание 19:

ДАБДП 01-638-20/09.12.2020 г. – график на второ обучение на ДАБДП за членове на ОКДБП,
обучителна програма и указания за достъп до обучението – съставяне на присъствен списък на
участниците от секретарите на съответните ОКБДП.

Указание 20:

ДАБДП 01-650/23.11.2020 г. – изпълнение на мерки по БДП от ОКБДП, чрез РУО.

Указание 21:

ДАБДП 01-713/10.12.2020 г. – становище и предложения по проект на решение на МС за
приемане на обобщен доклад за пътнотранспортната обстановка и БДП (01.01.2020 – 30.06.2020 г.)
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РАЗДЕЛ 3

СЪСТОЯНИЕ НА БДП
1. ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
1.1 Статистика на ниво ОБЛАСТ
ПТП с пострадали,
През календарната 2020 г. на територията на Област Габрово са настъпили 107 (сто и седем)
посетени от органите пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които са пострадали участници в движението по
на МВР:
пътищата.
Загинали:
Тежко ранени:
Тенденция спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите ПТП,
загинали и тежко
ранени)
Анализ на
тенденциите

Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП
ПТП, загинали и
тежко ранени,
разпределени по
общини

9 (девет)
23 (двадесет и три) тежко ранени и 100 (сто) с леки наранявания
Тенденциите спрямо 2019 г. са следните: спад при общия брой ПТП 478, спрямо 594; почти
същия брой тежки ПТП – 107, спрямо 109; повишение при загиналите 9, спрямо – 6; при
ранените също покачване 123 – спрямо 115.
От гореизложените данни се вижда тенденция на намаляване на броя на настъпилите
пътнотранспортни произшествия, както при тези с материални щети, а така също и при тежките
ПТП. При последиците в следствие на тежки ПТП– загинали и ранени участници в пътното
движение тенденцията е на нарастване. Това повишение в данните за загиналите и ранените
се дължат на редица фактори, някои от тях независещи пряко от осъществявания контрол на
пътното движение и това са внезапна промяна на здравословното състояние на водача или
повишение при отчитане на ранените в резултата на настаняване на участник в ПТП без видими
травми за наблюдение в болнично заведение.
Загинали: водачи на МПС – 6; пътници в МПС – 3; пешеходци и велосипедисти няма.
Ранени: водачи на МПС – 53 (един от тях дете с електрическа тротинетка); пътници – 36;
пешеходци – 26 и водачи на пътни превозни средства – 8 (велосипедисти - 7 и 1 дете със
скейтборд).
ОБЩИНА
ПТП с материални
Тежки ПТП
Загинали
Ранени
щети
2019 г. / 2020
2019 г. / 2020
2019 г. / 2020
2019 г. / 2020 г.
г.
г.
г.
Общ. Габрово
218 / 184
70 / 71
2/1
78 / 89
Общ. Дряново

40 / 25

4/5

0/0

4 / 5

Общ. Севлиево

201 / 142

31 / 27

4/7

29 / 26

26 / 20

4/4

0/1

4 / 3

485 / 371

109 / 107

6/9

115 / 123

Общ. Трявна
Всичко
Причини за ПТП

Основните причини за настъпване на ПТП е по вина на водачите на ППС:
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ПТП по вид

ПТП с деца

отнемане на предимство на пешеходец – 12;
отнемане на предимство на друго ППС – 59;
несъобразена скорост – 167;
неправилно движение по пътното платно - 41;
неправилно изпреварване – 18;
неправилно движение на заден ход - 28;
неспазване на дистанция - 26;
внезапна промяна посоката на движение – 44;
употреба на алкохол или наркотични вещества от водач на МПС – 10;
невнимение и други нарушения на водачите на МПС – 73.
Сблъскване между МПС – общо 171 ПТП / 31 тежки ПТП с 4 загинали и 37 ранени /
Преобръщане на МПС на и извън пътя – общо 22 ПТП / 14 тежки ПТП с 2 загинали и 25 ранени
/
Блъскане в крайпътно съоръжение, препятствие на пътя, в скат, в стълб, в дърво, в предпазна
ограда – общо 121 ПТП /18 тежки ПТП с 2 загинали и 18 ранени /
Блъскане на паркирано и спряно ППС – общо 64 ПТП / 7 тежки ПТП, с 7 ранени /
Блъскане на пешеходец – общо 33 от тях 24 тежки ПТП с 24 ранени
Блъскане на велосипедист – общо 5 ПТП / 3 тежки ПТП с 3 ранени /
Блъскане на каруца, животно и др. вид ПТП – общо 62 ПТП /10 тежки ПТП с 1 загинал и 9
ранени/
13 (тринадесет) ПТП – 1 загинал и 14 ранени.

ПТП с възрастни
над 65 г.
Година на първа
регистрация на
превозни средства,
участвали в ПТП със
загинали и тежко
ранени
Участъци с
концентрация на
ПТП
Издадени писмени
предупреждения,
сигнални писма и
разпореждания

75 (седемдесет и пет) - 1 загинал и 16 ранени.

Предприети
дейности по
отстраняване на
несъответствията

Отстранени са 182 от несъответствията, за които сектор „Пътна полиция“ е уведомен писмено.

Не се анализират данни по този критерий.

Участъците с концентрация на ПТП отговарящ на условията на Наредба №5 от 2003 г.
съгласно чл.5, ал.1 от същата, за 2020 г. - няма. За 2019 г. е определен един участък с
концентрация на ПТП на път І-5/Е-85 от км 138+500 до км 139+100.
До общини: 265
До ОПУ: 60
До фирми, поддържащи пътя: 3
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1.2 Статистика на ниво ОБЩИНА
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:
Габрово

По пътищата от общинска мрежа на територията на общината са настъпили 5 ПТП, само с
материални щети. Произшествията са настъпили по пътища GAB 2001, GAB 3059, GAB 3068,
като причините за ПТП са несъобразена скорост или неправилно движение по пътното платно.
В три от ПТП, МПС напуска пътното платно и се блъска в дърво или скат, а в останалите 2 се
сблъскват две МПС.
По улици на населените места от община Габрово са настъпили 193, като от тях 183 ПТП са в
гр. Габрово, 3 в с. Драгановци, по 2 произшествия в с. Яворец и с. Враниловци и по 1 в с.
Новаковци, с. Поповци и с. Кози рог. Петдесет и три от всичките 189 ПТП са с тежки последици,
като 51 ПТП са настъпили в гр. Габрово, при които са ранени 54 (17 пешеходци, 7
велосипедисти, 20 водача на МПС и 10 пътници в МПС), а при двете ПТП настъпили в с.
Враниловци и 1 от тези в с. Драгановци са ранени 2 пешеходци движещи се в дясно по платното
за движение. От направен анализ на ПТП по място на настъпване се отчита, че са настъпили
по различни улици и кръстовища, като до момента само на няколко места се отчита
повторяемост на възникване на ПТП, но броя не е достатъчен да се определят като точки с
концентрация на ПТП. По-голям брой ПТП са настъпили на улици, които съвпадат с пътища от
РПМ и съответно трафика от пътни превозни средства и пешеходци е най-голям.

Севлиево

Община Севлиево поддържа най-голямата общинска пътна мрежа на територията на област
Габрово, като през 2020 г. по тези пътища са настъпили 13 ПТП. Десет произшествия са само с
материални щети, а 3 ПТП са тежки. В трите тежки ПТП са загинали 2 и са ранени 3 участници
в движението. Двете тежки ПТП с по 1 загинал пътник на предна дясна седалка са настъпили
на път GAB 1165 „/III-404, Севлиево-Бериево/-Сенник-Душево-Столът-Боаза-Граница община
Априлци“, едното на км 4+500, а второто на км 2+100. Третото ПТП е настъпило на път GAB
3161 около км 5+100 – ранени са 3 пътника в МПС, от тях двете са деца на 15 и 17 годишна
възраст. Общото при трите произшествия, е че пострадалите са само пътници в МПС,
произшествията са настъпили в тъмната част на денонощието между 23.50 ч. и 04.40 ч. и са в
резултат на несъобразена скорост, в следствие на която МПС излиза извън пътното платно и се
блъска в дърво или скат. Десет ПТП с материални щети са настъпили по различни пътища от
общинска пътна мрежа като три съвпадат с пътищата, на които са настъпили тежките ПТП. В
три от тези произшествия отново МПС напуска пътното платно, в две е блъснато диво животно,
а в останалите пет се сблъскват две МПС.
По уличната мрежа в населените места на община Севлиево са настъпили 97 ПТП, съответно:
84 в гр. Севлиево и 13 в малките населени места от общината. Петнадесет от посочените 97
ПТП са тежки и при тях има пострадали участници в движението. Дванадесет от тежките
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Дряново

произшествията са настъпили по улиците на гр. Севлиево, като при тях са загинали 2 (1 водач
на лек автомобил и 1 мотоциклетист) и са ранени 11 (5 пешеходци, 2 велосипедисти, 1
мотоциклетист и 2 водачи и 1 пътник в МПС. Други три ПТП с пострадали са в с. Добромирка –
ранен водач на МПС, в с. Агатово също ранен водач на МПС и в с. Ряховците ранен
мотоциклетист. При анализа на данните по място на настъпване няма участъци с концентрация
на ПТП. По улиците съвпадащи с пътища от РПМ или входове за навлизане в гр. Севлиево,
които са и най-натоварените с движение на МПС съответно са настъпили и по-голям брой ПТП:
ул. „Стара планина“–11, ул. „Никола Д. Петков“ – 11, ул. „Стефан Пешев“ – 8, ул. „Марин Попов“
– 6 и ул. „Опълченска“ – 7. През 2020 г. на кръстовището образувано от ул. „Опълченска“ и ул.
„Росица“ се отчита най-голям брой ПТП в една точка – 7, като в тази връзка община Севлиево
е необходимо да набележат мерки за подобряване безопасността на движение в района.
По пътищата от общинска мрежа за изминалата 2020 г. на територията на общината са
настъпили 3 ПТП. Две от тях са с ранени водачи на МПС, като единия се движи с несъобразена
скорост по път GAB 3220, в следствие на което губи контрол над МПС излиза извън пътя и се
блъска в скат, а при второто мотоциклетист се блъска в паркирано МПС на път GAB 1115 до
Дряновски манастир. Третото ПТП е само с материални щети и е настъпили на път GAB 3138,
където поради внезапна промяна посоката на движение МПС се блъска в друго МПС спряно на
платното за движени. За 2019 г. по общинските пътища няма настъпили ПТП.
По улиците на населените места през изминалата 2020 г. са регистрирани 16 ПТП, от които 15
са в гр. Дряново и 1 в с. Царева ливада. Едно ПТП е тежко, при което в гр. Дряново на ул.
„Васил Левски“ до №49, МПС внезапно променя посоката си на движение и се блъска в
крайпътно съоръжение – ранен е пътник. Три ПТП с материални щети също са настъпили на
ул. „Шипка“ в гр. Дряново, но в различни точки. Тази улица е основна, като преминава през
целия град и не са налице данни за струпване на ПТП в конкретен участък. На ул. Васил Левски
са настъпили 2 ПТП, също няма повторяемост в конкретна точка.
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Трявна

През 2020 г. по пътища от общинска пътна мрежа е регистрирано само 1 ПТП. Същото е
настъпило на 28.02.2020 г. около 18.50 ч. на ж.п. прелез, който е част от път GAB 3274 „/ІІІ609, Плачковци-Трявна/-Енчовци-Маруцековци“. При произшествието е блъснат лек автомобил
от преминаващия влак, като в следствие на ПТП е починал водача на МПС. За същия период на
2019 г. по пътища GAB 2276, GAB 3336, GAB 3346 и GAB 3312 са регистрирани по 1 ПТП с
материални щети. В трите ПТП участващите МПС сами са излезли извън пътя и са се
преобърнали и само при едното има сблъскване на две МПС.
Двадесет и две ПТП са настъпили и по улиците на населените места в общината - 21 в гр.
Трявна и 1 в гр. Плачковци. Три от пътнотранспортно произшествие в гр. Трявна са с
пострадали. В едното настъпило на кръстовище между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Иглика“ поради
отнемане на предимство се сблъскват две МПС, при което леко е ранен пътник в единия
автомобил, във второто произшествие с пострадали настъпва на ул. „Ангел Кънчев“ до №128 е
блъснат пешеходец пресичащ по пешеходна пътека, а при третото на ул. „Кънчо Скорчев“ до
№3 паркирано МПС не е обезопасено против потегляне, тръгва без водач и блъска 3 годишно
дете. Три ПТП само с материални щети са настъпили на ул. „Петко Рачев Славейков“, по две
произшествия са настъпили на улиците „Патриарх Евтимий“ „Украйна“, „Индустриална“ и „Кап.
Дядо Никола“, но в различни части от улиците и не може да се разглеждат за създадени условия
за повишена аварийност. През 2019 г. – 16 ПТП са настъпили в гр. Трявна и 2 в гр. Плачковци.
Две от ПТП в гр. Трявна е с тежки последици, при които са ранени 1 пътник в МПС и 1
велосипедист.

Загинали:

Ранени:

ОБЩИНА
Общ. Габрово
Общ. Дряново
Общ. Севлиево
Общ. Трявна
Всичко
ОБЩИНА
Общ. Габрово
Общ. Дряново
Общ. Севлиево
Общ. Трявна
Всичко

Загинали
2020 г.
1
0
7
1
9
Тежки ПТП
2020 г.
71
5
27
4
107

Ранени
2020 г.
89
5
26
3
123
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Тенденция спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите ПТП,
загинали и тежко
ранени)
Анализ на
тенденциите

ОБЩИНА

Общ. Габрово
Общ. Дряново
Общ. Севлиево
Общ. Трявна
Всичко

ПТП с материални
щети
2019 г. / 2020 г.
218 / 184
40 / 25
201 / 142
26 / 20
485 / 371

Тежки ПТП
2019 г. / 2020 г.

Загинали
2019 г. / 2020 г.

Ранени
2019 г. / 2020 г.

70 / 71
4/5
31 / 27
4/4
109 / 107

2/1
0/0
4/7
0/1
6/9

78 / 89
4 / 5
29 / 26
4 / 3
115 / 123

През 2020 г. на територията на област Габрово са регистрирани 478 ПТП, от тях 371 само
с материални щети и 107 тежки ПТП. В резултат на тежките ПТП са загинали 9 и са ранени 123
души. За предходната 2019 г. регистрираните ПТП са 594, от тях 485 с материални щети и 109
с пострадали – загинали 6 и 115 ранени.
От регистрираните 485 ПТП, 128 ПТП са по пътища от републиканска пътна мрежа /РПМ/
стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областните пътни управления. Двадесет и
девет от ПТП /27% от всички тежки ПТП/ настъпили по пътищата на РПМ са с тежки последици,
при които са загинали 4 - /45%/ и са ранени 44 - /36%/. За същия период на 2019 г. от
регистрираните 594 - 186 ПТП /31%/ са по пътища от РПМ, като 36 са тежки ПТП /32%/ с 3
загинали /50%/ и 38 ранени /32%/.
По пътища от общинска пътна мрежа през 2020 г. са регистрирани 16 ПТП с материални
щети и 6 тежки ПТП с 3 загинали /1 водач на МПС и 2 пътници/ и 5 ранени /2 водачи на МПС и
3 пътници/. За календарната 2019 г. по пътища стопанисвани от отделните общини в областта
са регистрирани 36 ПТП с материални щети и 5 тежки ПТП, при които са пострадали 6 ранени:
двама велосипедисти от тях едно дете, един мотоциклетист, двама водачи на автомобили и един
пътник в тях.
Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

Водачи на МПС, велосипедисти, пешеходци, пътници.
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ПТП, загинали и
ранени,
разпределени по
общини

ОБЩИНА
Общ. Габрово
Общ. Дряново
Общ. Севлиево
Общ. Трявна
Всичко

Загинали
2020 г.
1
0
7
1
9

Ранени
2020 г.
89
5
26
3
123

Причини за ПТП

Основните причини за настъпване на ПТП е по вина на водачите на ППС:
отнемане на предимство на пешеходец;
отнемане на предимство на друго ППС;
несъобразена скорост;
неправилно движение по пътното платно;
неправилно изпреварване;
неправилно движение на заден ход;
неспазване на дистанция;
внезапна промяна посоката на движение;
употреба на алкохол или наркотични вещества от водач на МПС;
невнимение и други нарушения на водачите на МПС.

ПТП по вид
ПТП с деца
ПТП с възрастни
над 65 г.
Участъци с
концентрация на
ПТП

Не е подадена информация по този показател от ОДМВР - Габрово
Не е подадена информация по този показател от ОДМВР - Габрово
Не е подадена информация по този показател от ОДМВР - Габрово
Участъците с концентрация на ПТП отговарящ на условията на Наредба №5 от 2003 г.
съгласно чл.5, ал.1 от същата, за 2020 г. – няма на територията на нито една община
– Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна.

1.3 Пътнотранспортен травматизъм и дейност на ЦСМП




брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали: 4 загинали и 150 пострадали.
брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 83
време за реакция: 13 минути
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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 на територията на област Габрово, стопанисвана от ОПУ-Габрово
– 518.616 км
Клас път

2.2

Състояние на настилката
/дължина - км/
добро
средно
лошо

Обща дължина
/км/

І

41,501

18,981

25,950

86,432

II
III
Пътни връзки
Общо:

29,893
55,628
10,661
137,683

0
125,816
2,170
146,967

0
208,016
0
233,966

29,893
389,460
12,831
518,616

За общините:

Община

Габрово

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

280,45 км

470,40 км улици, от които: гр. Габрово – 189.10 км, улици в селата – 281.30 км
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 данни, няма непроходими улици
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително.
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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: 36%. 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, в някои второстепенни отсечки задоволително
Основни видове несъответствия: Липсва извън обхвата на основната улична мрежа.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: Няма данни
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 данни
по общински пътища:
Общо състояние: Задоволително
Основни видове несъответствия: Липса на банкет, липса на необходимата широчина на
банкета

Ограничителни
системи
/състояние/

Процентен дял липсващи банкети: Няма данни
по улици:
Общо състояние: Добро
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Основни видове несъответствия: Предпазните съоръжения в градски условия са предимно
на мостовите съоръжения и пред учебните заведения и са в добро състояние.
Процентен дял липсващи ограничителни системи: Няма данни
по общински пътища:
Общо състояние: Незадоволително
Основни видове несъответствия: Съществуващите ОСП не отговарят на Техническите
правила за приложение на ограничителни системи за пътища на АПИ.
Процентен дял липсващи ограничителни системи: Няма данни
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 – 2бр. 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 Гачев500 м. и ул. Дунав – 280 м. и към момента са в добро експлоатационно състояние. Предстои
проектиране за благоустрояване на част от крайречните зони, като основно изискване в заданието
е да бъде предвидена възможност за продължение на съществуващите велоалеи.

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на

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.
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безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

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.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

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“,
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 поставени
информационни табла на 104 бр. спирки и са доставени бордови компютри за подвижния състав.

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.
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Община

Севлиево

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

287,8 км
50,74 км
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
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: Много добро
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
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи банкети: 2%
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по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи банкети: предимно земни банкети
Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: много добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма
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.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Изградена велосипедна алея от 1350 метра.

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността

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.
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(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
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)
/състояние/

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)
/състояние/

Осем (8) са училищните автобуси със средна възраст 11 години; Обслужват шест (6) училища в
селата на община Севлиево и пет (5) 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

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

105 км
119 км
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: няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 20%
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 30%

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи банкети: 10%
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по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
Ограничителни
системи
/състояние/

Процентен дял липсващи банкети: 5%
по улици:
Общо състояние: незадоволително
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

Основните улици в града, кръговите кръстовища и пешеходните пътеки са с положена пътна
маркировка. Пътните знаци по кръстовищата и пешеходните пътеки са в добро състояние.
Спирките на градския транспорт са обновени и се поддържат в добро състояние.

Велоалеи
/дължина и
състояние/
Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността

1 велоалея с дължина 800 метра в добро състояния

Изградените пешеходни пътеки са обозначени с вертикална маркировка, хоризонталната
маркировка се обновява периодично. Има изградени и повдигнати пешеходни пътеки. Където е
необходимо са поставени и предпазни парапети.
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(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

В гр. Дряново няма функционираща Автогара. Инфраструктурата около ж.п. гара Дряново е в
отлично състояние.

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Една транспортна фирма извършва общественият превоз на пътници на територията на Община
Дряново, като се изпълняват 4 /четири/ автобусни линии по общинска и областна транспортни
схеми. Превозите се извършват със стари автобуси, които фирмата поддържа в добро техникоексплоатационно състояние.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

4 бр. училищни автобуси, средна възраст 8 години, добро състояние
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Община
Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

Трявна
249,17 км

IV КЛАС – 15,320 км
V КЛАС – 8,482 км
VI КЛАС – 39,554 км
по улици: улична настилка 257 800 кв. м., тротоари – 39 700 кв. м.
Общо състояние: 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. Състоянието на уличната мрежа на територията на Община
Трявна е задоволително.
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
Регистрирани са значителни повреди по уличните настилки: множество мрежовидни пукнатини,
единични дупки.
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 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.
по общински пътища:
Общо състояние: Общинска пътна мрежа – 249,17 км. Състоянието на общинска пътна мрежа на
територията на Община Трявна е незадоволително. Хоризонталната маркировка е износена.
Вертикалната сигнализация е в добро състояние. Липсват пътни знаци на места.
5% - лошо
15% незадоволително
15% - добро
50% - задоволително
15% - отлично
Забележка: ежегодно се извършват ремонти на част от пътищата
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): Регистрираните
повреди по общинските пътища: множество мрежовидни пукнатини, единични дупки, участъци с
износване на покритието, деформации със слягане на настилката.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:
5% - лошо
15% незадоволително
15% - добро
50% - задоволително
15% - отлично
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Сигнализация и
маркировка
/състояние/

Забележка: ежегодно се извършват ремонти на част от пътищата
по улици:
Общо състояние:
СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ
IV клас – 65 бр.
V клас – 24 бр.
VI клас – 77 бр.
Общо: 166 бр.
от тях: 10 бр. не отговарят на Наредбата - неправилен монтаж; 156 бр. отговарят на Наредбата
Забележка: 90% от пътните знаци са поставени преди много години - заварени
СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНА МАРКИРОВКА
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
Основни видове несъответствия: Някои пътни знаци не отговарят на съвременната пътна
сигнализация и предстои те да бъдат подменени.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 80 %
по общински пътища:
Общо състояние:
СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ - 75 броя.
от тях:
5 бр. не отговарят на Наредбата - неправилен монтаж
70 бр. отговарят на Наредбата
липсват на места пътни знаци - 20 бр.
Забележка: пътните знаци са поставени преди много години - заварени
Основни видове несъответствия: Някои пътни знаци не отговарят на съвременната пътна
сигнализация и предстои те да бъдат подменени.
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: На територията на цялата Община
хоризонталната маркировка е износена

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Тротоари са изградени, оградени или очертани с пътна маркировка надлъжна
част от пътя, като общото им състояние е добро. Поетапно се подменя износена настилка.
Основни видове несъответствия: Износена, разбита, пропаднала настилка.
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Процентен дял липсващи банкети: Около 20%
по общински пътища:
Общо състояние: Профилиране и подравняване на банкети – с. Черновръх и с. Белица; извършва се
машинна превантивна обработка на пътни банкети; направена е доставка и полагане на каменна
фракция за 2020 г.
Основни видове несъответствия: няма
Ограничителни
системи
/състояние/

Процентен дял липсващи банкети: Около 20%
по улици:
Общо състояние: Изградени са на опасни за неправомерно пресичане места, до детски
заведения.
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: Има деформирани, които се подменят
своевременно.
по общински пътища:
Общо състояние: Еластична предпазна ограда /мантинела/ в отлично състояние на няколко места
по общинските пътища:
 Кметство Белица, GAB /III – 552, Белица-Трявна//Армянковци GAB-70/ 32 м.;
 Кметство Белица, GAB -33 /III – 552, Вонеща вода – Белица, към с. Глутници, 120 м.
 Кметство Белица, GAB -3342 /III – 552/ Белица-Трявна, към с. Маневци, 36 м.
 Кметство Черновръх, GAB -2270 /III – 609/, Трявна-Черновръх-Фъревци, 20 м.
 Кметство Плачковци, GAB-3293, /GAB-2275, Плачковци-Стоевци, към с. Носеи, с. Бърдари 33 м.
 GAB -3273 /III – 609, Кръстец-Плачковци, кв. Нейковци, 49 м., кв. Минкино – 45 м.
 GAB -2275/III – 609, Плачковци- кв. Късовци – 77 м.
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: Не е проучвано

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и

Кръстовища, пешеходни пътеки - 48, спирки на градския транспорт -45, подлези и надлези и
светофарни уредби - не
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надлези,
осветление и
светофари

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.

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.

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.
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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 планпрограма по БДП; представянето им на
секретариата на ОКБДП

Членове на
ОКБДП

Представени общински план-програми по БДП 2021 г. в
срок.

20 ноември на
годината,
предхождаща
плановата
година
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1.2 Систематизиране на мерките по БДП за
плановата година, представени от членовете
на ОКБДП, в единна областна годишна Планпрограма по БДП; представяне на Планпрограмата в ДАБДП

1.3 Поместване на годишната областна Планпрограма по БДП на интернет страницата на
областна администрация

1.4 Изпълнение на областна годишна Планпрограма за БДП

Секретариат
на ОКБДП
5 декември на
годината,
предхождаща
плановата
година
Секретариат
на ОКБДП
31 декември
на годината,
предхождаща
плановата
година
Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП

Систематизирани мерки по БДП и изработване на Областна
план-програма по БДП за 2021 г. Представена в срок до
ДАБДП.

Поместване на План-програма по БДП за 2021 г. на област
Габрово в интернет страницата на Областна
администрация – Габрово.
http://gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/202
1/Plan%20programa%202021.pdf
Изпълнение на План-програма по БДП 2020 г. на Област
Габрово на 99%. Не е изпълнено съвместно учение по
БДП.

Постоянен
1.5 Провеждане на минимум 4 редовни
заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите
решения

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП

Проведени 8 заседание на ОКБДП – Габрово през 2020 г.,
във връзка с отчет на изпълнени мерки на всяко
тримесечие на 2020 г. и изпълнение на взети решения от
предходни заседания.

Постоянен
1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП,
организирани от ДАБДП

ДАБДП
Членове на
ОКБДП

Проведени 2 обучения от ДАБДП за членове на ОКБДП –
присъствие на всички заинтересовани страни на
обученията.

Секретариат
на ОКБДП
Съгласно
график на
ДАБДП
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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

Изпълнени всички постъпили методически указания на
ДАБДП на общинско и областно ниво.

Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на
тримесечна база на мин. 4 редовни
заседанията на ОКБДП

Членове на
ОКБДП

Изпълнено – 4 редовни и 4 извънредни заседания на
ОКБДП - Габрово

Секретариат
на ОКБДП
На тримесечие
1.9 Подготовка на информация за целите на
годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от
членовете на ОКБДП

Членове на
ОКБДП

Информацията е постъпила с указания срок и е изготвен
годишния областен доклад по БДП за 2019 г. на ОКБДП,
изпратен в срок до ДАБДП.

Секретариат
на ОКБДП
31 януари на
годината,
следваща
отчетната
година
1.10 Подготовка на обобщен годишен областен
доклад по БДП на ОКБДП

Секретариат
на ОКБДП

Изготвен годишен областен доклад по БДП за 2019 г. на
ОКБДП, изпратен в срок до ДАБДП.

25 февруари
на годината,
следваща
отчетната
година
1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на
политиката по БДП

Председател
на ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП

Регулярно на всяко тримесечие се следи за изпълнението
на политиката по БДП на областно ниво, чрез изпълнение
на мерки заложени в областна план-програма по БДП за
2020 г. и изпълнение на решения от предходни заседания
на ОКБДП. Всичко заложено като решения и мерки в Планпрограма по БДП за 2020 г. е изпълнено, с изключение на
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Членове на
ОКБДП
Постоянен

1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране
от членовете на ОКБДП на мерки по БДП

Членове на
ОКБДП
Постоянен

1.13 Повишаване капацитета на компетентните
органи за управление, координация и контрол
при настъпило ПТП

Членове на
ОКБДП

съвместни учения за реакция при ПТП, поради въведена
извънредна епидемиологична обстановка за COVID-19.
Наблюдението и оценката на изпълнението на политиката
по БДП на ниво общинските комисии по БДП от ОКБДП се
извършва чрез присъствие на заседанията на Общинските
комисии по БПД и изпращане на протокол от проведеното
заседание до Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата.
Ежемесечно се изпращат сигнални писма от ОДМВР и РУ до
общините, с копие до ОКБДП за предприемане на мерки за
подобряване на безопасността на движението и намаляване
предпоставките за настъпване на ПТП. Регулярно след
изтичане на едномесечния срок за отстраняване на
констатираните нередности, Областната комисия по БДП
иска отчет от съответната община, изпълнени ли са мерките
по констатираните нередности.
Всички мерки заложени в план-програмите по БДП за
съответните години се предвиждат и залагат в бюджета на
изпълняващата организация, според възможностите за
изпълнение през календарната година. Всичко заложено в
план-програма 2020 г. е изпълнено.
Община Габрово – Утвърден протокол за реакция и
механизъм за действия за възстановяване на увредена
инфраструктура.

Постоянен
Община Севлиево – неизпълнено (Необходимо е
допълнително обучение)
Община Дряново – От РУ-Дряново изпращат протоколи от

ПТП случай, че има нанесена щета по пътната инфраструктура
Община Трявна - На всяко тримесечие в ОКБДП се
докладва готовността за адекватна реакция за справяне с
тежки ПТП
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

Община Габрово - Обществени обсъждания свързани с
реализацията на значими инфраструктурни обекти.

Постоянен
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Община Дряново - Предвижда се провеждане на публично
обсъждане на предварителния проект на Генералния план
за организация на движението в гр. Дряново
Община Трявна - Комисията не е провеждала обществени
консултации, но е разглеждала сигнали и мнения на
граждани по теми в областта на БДП.
1.15 Подобряване на административния ресурс
на органите на компетентните органи за
управление на политиката по БДП

Членове на
ОКБДП
Постоянен

Изпълнено.
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.
Община Габрово – разполага с необходимия човешки
ресурс – заместник-кмет „Строителство, инфраструктура и
екология“, проектант при комплексно проектиране на
инфраструктурни обекти и проекти, свързани с организация
и безопасност на движението.
Община Севлиево - разполага с необходимия човешки
ресурс - главен експерт "Транспортно строителство и
Безопасност на движението"
Община Дряново - Няма предвидена щатна бройка в
структурата на община Дряново за обезпечаване на
общинската политика по БДП.
Община Трявна - Общината не разполага с 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.
Секретарят на Общинската КБД организира провеждането
на заседанията на комисията.
ОДМВР Габрово – зам. директор,
началник отдел
„Охранителна полиция“ и началник сектор „Пътна полиция“
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ОПУ Габрово – директор на Областно пътно управление
ООАА Габрово – началник Областен отдел „Автомобилна
администрация“
РУО Габрово - старши експерт по обществени науки,
гражданско образование, религия и БД
ОС БЧК Габрово – директор на Областен съвет на БЧК
СБА Габрово - ръководител на офис Габрово
ЦСМП Габрово –
медицинска помощ

директор

на

Център

за

спешна

РЗИ Габрово – главен секретар на Регионална здравна
инспекция
ОП Габрово – административен ръководител на Окръжна
прокуратура
РД ПБЗН Габрово – началник сектор ПГ
и СД към
Регионална дирекция по пожарна безопасност и защита на
населението
РЖИ Горна Оряховица – представител на Районна
железопътна инспекция
1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия
човешки и технически ресурс за координация
на областната политика по БДП

Областна
администрация
Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

Според структурирания състав на ОКБДП, от страна на
Областна администрация Габрово са Председател и
Секретар на Областната комисия по БДП.
Секретаря организира провеждането на заседания, изготвя
кореспонденция, координира работата на Комисията,
обобщава получената/изискваната информация, анализира
постъпилите данни към ОКБДП и при необходимост изпраща
обобщена информация до ДАБДП.
Всичко гореописано се извърша от един служител, който е
ангажиран и с други дейности (комисии). При отсъствие на
секретаря на Комисията няма заместващ служител.
Областна администрация Габрово и в частност ОКБДПГаброво няма определен бюджет за безопасност на
движението по пътищата.
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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 - Габрово

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.
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.

Община Габрово

Родителски срещи в началото на всяка учебна година във
връзка с безопасността на движението. Дискусии на тема
безопасност на движението.

Община Севлиево

Въпроси свързани БДП са включени като теми, в часовете
на класа.

Община Дряново

Проведени обучения
образованието

Община Трявна

В учебните програми на детските градини и училищата са
заложени теми по БДП.

2.2 Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП за деца и
ученици в системата на образованието

РУО
Общини
Постоянен

на

ученици

в

системата

На територията на цялата област въпреки въведените
ограничения, заради COVID-19, са организирани и
проведени извънкласни дейности при спазване на
ограничителните и противоепидемични мерки.
39

на

РУО-Габрово

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/.

Община Габрово

Открити занятия по Безопасност на движението за деца от
детските заведения и училищата.

Община Севлиево

В момента заради създалата се епидемична ситуация не се
провеждат извън класни инициативи.

Община Дряново

Организиране на викторина на тема: Познаваме ли пътните
знаци сред ученици от 5 клас.

Община Трявна

През 2020 г. поради обявената извънредна обстановка 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-Габрово

РУО

Изпълнено

Общини
ООАА
Постоянен

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.
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Община Габрово

Използване на технически изправни ППС и периодични
инструктажи на шофьори

Община Севлиево

За ограничаване на рисковете от ПТП, за около 650 децата
и ученици е осигурен транспорт до учебните заведения.

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 се извършва технически преглед.

ООАА - Габрово

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.

2.4 Провеждане на кампании в областта
на БДП, насочени към деца и ученици
Община Габрово

ОКБДП

Изпълнено

Постоянен
Периодично изнасяне на лекции във 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 МВРГаброво.
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Община Севлиево

От 16 до 22.09.20 г. в седмицата на пътната безопасност се
проведе кампания под надслов „Отново на училище“ в
която бяха реализирани поредица от инициативи.

Община Дряново

Организиране на състезание по приложно колоездене сред
учениците

Община Трявна

Закупени са 2 площадки по безопасност на движението,
комплект пътни знаци и комплект табла за изучаване
правилата на движение за общинските детски градини.
Във вестник „Тревненска седмица“ и на сайта на Община
Трявна е поместен инструктаж за безопасността през
лятната ваканция, касаещ и безопасността на придвижване
на подрастващите, насочващи стриктното спазване и на
правилата за движение по пътищата, изучени в
определените часове в училище.

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“ /ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово,
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – Габрово, СУ „П. Р.
Славейков“ – Трявна и ДГ "Мечо Пух" - с. Петко
Славейков, общ. Севлиево/ Разчертани са външни
площадки по БДП, закупени са вътрешни площадки по
БДП както и оборудване за тях. В ДГ "Мечо Пух" - с. Петко
Славейков, общ. Севлиево се реализират дейности при
спазване на мерките за неразпространение на COVID-19.
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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

Изпълнено

Постоянен

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 Габрово

Поставени са информационни табла, на няколко места в
града, свързани с превенция на риска от ПТП.
Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Не са провеждани, предвид въведената противоепидемична
обстановка в страната през 2020 година.

Община Трявна

Превантивна кампания „Да поставим предпазните колани“.

2.7 Специализирани мерки за рискови групи
водачи: млади водачи, водачи с регистрирани
нарушения, водачи на възраст над 65 г.

ОКБДП

2.8 Актуализация на знанията на водачите на
МПС във връзка с настъпили промени в
законодателството и др.

ОКБДП

Постоянен

Постоянен

Няма информация от компетентните органи за рискови
групи водачи и не са предприемани специализирани
мерки.
При настъпили промени в законодателството, всяка от
институциите в състава на ОКБДП информира водачите на
МПС чрез различни методи за осведомяване.
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2.9 Провеждане на единна и
целенасочена комуникационна и медийна
политика

ОКБДП
Постоянен

Публикуване на различни по вид материали на сайта на
Областна администрация и разпращане на материали до
членовете на ОКБДП за поместване на същите в интернет
пространството или на информационно табло в
съответната администрация.

Община Габрово

Информационна кампания „Движи се разумно“, 18
септември 2020г., Периодични публикации на материали
свързани
с
безопасността
на
движението,
вкл.
популяризиране
на
територията
на
общината
на
инициативи на ДАБДП.

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Публикации в интернет страницата на община Дряново

Община Трявна

ОКБД при Община Трявна при необходимост е в
комуникационна връзка с институциите представени в
ОКБДП Габрово и е търсила тяхното съдействие за
решаване на казуси.

РЗИ-Габрово

Отбелязан 29 юни – „Ден на безопасност на движението по
пътищата“ чрез поставяне на тематични визуализационни
материали с акцент върху безопасното поведение на пътя
на таблото, във фоайето на сградата на инспекцията и в
центъра за административно обслужване на РЗИ Габрово.

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

Изпълнено – проведени 2 инициативи с деца, възрастни,
водачи на МПС и други през изминалата 2020 г. на
територията на общините, както и на регионално равнище.

2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на
безопасността на движение по пътищата

ОКБДП

Изпълнено

Областна администрация - Габрово

Постоянен
Проведена инициатива сред служителите на ОА-Габрово,
заедно с децата им - "Спазвай правилата, както в играта!" Едно от събитията през 2020 г. е отбелязването на 29 юни
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– Национален ден по безопасност на движението по
пътищата. Събитието, с което се включи ОА-Габрово е:
стрийт изложба на деца от школа по изобразително
изкуство „Елиза арт“ Габрово, видео на детска градина от
гр. Габрово, свързан с безопасно движението по пътищата,
изписване на посланието „Спазвай правилата, както във
играта“ от деца от ДГ, както и видеоклип с деца на
служители в Областна администрация Габрово, с призив
„Животът е с предимство, спазвай правилата, както във
играта“:
https://bntnews.bg/news/deca-ot-gabrovo-s-video-poslanieza-bezopasno-dvizhenie-na-patya-1062559news.html
https://www.facebook.com/watch/?v=704968836743410
РУО-Габрово

https://www.facebook.com/watch/?v=218953929126078
В област Габрово по инициативата на Областна комисия по
безопасност на движението по пътищата бе отбелязан 29
юни – „Ден по безопасност на движението по пътищата“, в
която се включиха училища и детски градини от региона с
провеждането на беседи, конкурси за рисунка, щафетни
игри по БДП, занимателни игри, приложно колоездене и др.
В инициативата чрез стрийт изложба участваха деца от
школа по изобразително изкуство „ЕЛИЗА АРТ“ – гр.
Габрово, бе изработено и видео послание на деца от
детските градини на територията на област Габрово.
В училищата от област Габрово бяха разпространени и
приложените от ДАБДП тематични визуализационни
материали с акцент върху безопасното поведение на пътя,
свързани с 29 юни – Ден на безопасност на движението по
пътищата в Република България, които са представени на
учениците по подходящ за възрастта им начин.

Община Габрово

Информационна кампания юни 2020г.

Община Севлиево

Изпълнено.

Община Дряново

Публикации в интернет страницата на община Дряново

Община Трявна

Мултимедийна презентация на електронно табло Трявна.
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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.
Областна администрация - Габрово

ОКБДП

Изпълнено

Постоянен

Отбелязване на Дни по безопасност (16-22 септември), със
събитието „Движи се…РАЗУМНО“ на 18.09.2020 г. - в него
бяха ангажирани над 20 институции и организации на
територията на област Габрово. По този начин Областна
администрация - Габрово се включи в дните по безопасност.
Дните съвпаднаха и с Европейска седмица на мобилността.
Събитие, което обединява усилията на различни
институции и организации по темата за превенция на
пътния травматизъм беше на площада в Габрово. В рамките
на инициативата всички участници и посетители ги
очакваха специални демонстрации, игри, симулатор,
състезания и много полезна информация свързана с
безопасността на движението по пътищата. Една от найатрактивните зони на площада беше демонстрацията на
ПТП, направена от екипите на ОД на МВР – Габрово,
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Габрово, Център за спешна медицинска
помощ, Български червен кръст – Габрово. Състезания с
велосипеди и тротинетки, лабиринт от гуми и конуси, и
други, бяха част от предвидените забавления за всички
посетители, инициатива подкрепена и от ДАБДП.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OblastnaAdmi
nistraciaGabrovo&set=a.3500496046639405
http://setitv.com/2014-2020-09-21/

РУО-Габрово

По инициатива на Областна комисия по БДП и
в
партньорство с община Габрово, областен съвет на БЧК –
Габрово, СБА - Габрово, ПБЗН – Габрово, сектор „Пътна
полиция – Габрово и други, е проведена инициативата
„Движи се разумно“ с участието на деца и ученици от
детските градини и училищата в област Габрово.
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В часовете на класа е представена информация, свързана с
Международния ден за безопасност на движението по
пътищата, Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD,
Световния ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия.
Община Габрово

Информационна кампания „Движи се разумно“, 18
септември 2020 г.

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Организиран велопоход до кв. Цинга.

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

Изпълнено – във всички администрации/институции,
членове на ОКБДП има разработени мерки.

РУО-Габрово

Системно се прилагат на комплекс от мерки е 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

През 2020г. са утвърдени „Мерки за предпазване на
служителите в общинска администрация - Габрово от
наранявания или загуба на живот в резултат на
пътнотранспортни
произшествия
като
участници
движението при изпълнение на служебните си задължения“.
Периодично се извършват инструктажи.
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Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Със заповед на кмета на община Дряново са утвърдени
Мерки за предпазване на 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. Със Системата от мерки чрез
вътрешната мрежа и по други подходящи начини са
запознати всички служители на Общинска администрация
Трявна.

РЗИ-Габрово

Ежедневни проверки на водачите на служебните МПС на
РЗИ Габрово за употреба на алкохол преди започване на
работния ден, проведени периодични инструктажи за
безопасност на движението по пътищата.
Извършен годишен технически преглед за изправност на
автомобилите.
Проведени
беседи
и
разпространени
здравнообразователни метериали, във връзка с повишаване
информираността на учениците в област Габрово относно
рисковете за здравето при употреба на алкохол и рискът
при шофиране след употреба на алкохол.
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На работещите в ОПУ-Габрово се провеждат:
Първоначален инструктаж – при постъпване на работа
Периодичен инструктаж – 1 път годишно за всички
служители, а за шофьорите и работещите по обекти – на
всеки 3 месеца. Ежедневен инструктаж – при всяко
излизане на пътя за всички работещи с моторни триони,
кастрачи и храсторези. Инструктаж на работното място –
при постъпване на работа. При започване СМР на обект се
провежда
начален
инструктаж
на
техническите
ръководители на изпълнителя на СМР и впоследствие се
осъществява
контрол
посредством
извършване
на
периодични
проверки
за
спазване
нормативните
изисквания за цялото времетраене на ремонтните дейности.

ОПУ-Габрово

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

Проведени са 4 обучения със служители от сектор „Пътна
полиция“ работещи по контрол на пътното движение и
обслужващи ПТП.

3.2 Анализ на травматизма по места и часови
интервали с цел засилване на контролната
дейност в определени участъци

ОДМВР
Постоянен

Статистическите данни за ПТП по място на настъпване
сочат, че места с повишена аварийност и риск от ПТП са
кръстовищата, където през 2020 г. са настъпили 104 ПТП с
1 загинал и 30 ранени. Дълги прави пътни и улични
участъци, където е възможно движение с висока скорост –
82 ПТП с 1 загинал и 14 ранени. Също така и пешеходните
пътеки 16 ПТП – 9 ранени.
През 2020 г. големия брой ПТП 357 са настъпили в светлата
част на денонощието, като най-много са в часовия интервал
от 14.00 до 19.00 часа - 214 ПТП. При ПТП с пострадали
най-висок пътен травматизъм се отчита в следните часови
интервали: 07.00 – 09.00, 10.00 – 12.00 и 16.00 – 21.00,
когато е времето за придвижване от дома до училище и
работните места, а така също и в обратното направление. В
тези кратки интервали при 60 тежки ПТП са загинали 7 /
78%/ и ранени 70 души /57%/.
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3.3 Подобряване информираността на
широката общественост за резултатите от
контролната и аналитичната дейност

ОДМВР
Постоянен

Ежеседмично на интернет страницата на ОДМВР – Габрово
се публикува информация за настъпилите ПТП и
извършения контрол на пътното движение. Дадени са 4
интервюта на медии на тема пътна безопасност и са
проведени 15 мероприятия с партньори.

3.4 Провеждане на специализирани операции
след направен анализ на пътнотранспортната
обстановка

ОДМВР
Постоянен

През 2020 г. са проведени 285 СПО по БД. Ежеседмично се
планират и провеждат специализирани полицейски
операции с размяна на екипи, с цел намаляване на
субективния елемент в контролната дейност и прилагане на
нулева толерантност към нарушителите на правилата за
движение по пътищата. Във връзка с пандемията и
въведените противоепидемични мерки беше ограничено
провеждането на СПО по метода на “широкообхватен
контрол” и те са само 16.

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

Техническа спецификация на АПИ – 2014 г.; НАРЕДБА №
РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт
на пътищата

Извършване на текущ анализ и оценка на
организацията на дейностите по управление
на пътната инфраструктура в общинската
администрация

Общини

Изпълнено

Община Габрово

Периодичен анализ и оценка

Община Севлиево

Пътнотранспортните
произшествия
(ПТП)
най-често
стават в резултат на неблагоприятното съчетание на
няколко фактора, тясно свързани един с друг.
Грешките в управлението на автомобилите и нарушенията
на правилата за движение от водачите на моторни превозни
средства представляват главната и основна причина за
ПТП. Друга основна причина е свързана с недостатъците
/лошото състояние/ на пътищата, което оказва влияние
върху психо физическото състояние на водачите на моторни
превозни средства (МПС) и способства за възникване
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на ПТП. Ето защо подобряването на пътните условия в
отделни участъци от пътищата, включително по линия на
ремонтните работи, може да намали броя на ПТП и да
осигури безопасност на движението.
Община Дряново

Преди всяко заседание на Общинска комисия по БДП се правят
огледи и проверки за проблемни участъци, за участъци от пътната
инфраструктура, за които има получени сигнални писма от РУ –
Дряново или сигнали от граждани. След това материалите се
разглеждат на заседание на ОбКБДП.

Община Трявна

Обследват се аварийни участъци от служители РУ Трявна и
периодично се уведомява Община Трявна чрез Сигнални
писма до ОКБД. Своевременно се изпълняват направените
препоръки от РУ Трявна. Уведомява се и ОКБДП Габрово.

4.2 Прилагане на методика за планиране
и управление на дейностите по общински
пътища и улици, разработена от ДАБДП

Общини
Постоянен

Неприложимо

Община Габрово

Неприложимо

Община Севлиево

Неприложимо

Община Дряново

Неприложимо

Община Трявна

Неприложимо

4.3 Координация и взаимодействие между
стопаните на пътища (общини и ОПУ) с
ОДМВР, с цел съвместни действия по
подобряване безопасността на пътната
инфраструктура
Община Габрово

Общини
ОПУ
ОДМВР
Постоянен

Изпълнено

Съвместни срещи и огледи на проблемни участъци и
Заседания на общинска комисия по безопасност.
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Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Проведени 5 заседания на ОбКБДП

Община Трявна

ОбКБД Трявна е включила в състава си като член
представител на ОДМВР Габрово. Успешно си сътрудничи и
с ОПУ Габрово при решаване на казус.

ОПУ-Габрово

Съвместни огледи на състоянието на пътищата и пътните
съоръжения (мостове); контрол върху изграждането на
крайпътни обекти. Комисии за оглед и мерки за
подобряване състояние на участъци с концентрация на
ПТП.

4.4. Предоставяне на данни от Общината
за поддържане на ГИС-базиран масив от
информация, свързана с общинската и
улична пътна мрежа

Общини
ОПУ
Постоянен

В готовност за предоставяне на данни, след като бъде
изграден от ДАБДП

Община Габрово

В готовност за предоставяне на данни, след като бъде
изграден от ДАБДП

Община Севлиево

В готовност за предоставяне на данни, след като бъде
изграден от ДАБДП

Община Дряново

В готовност за предоставяне на данни, след като бъде
изграден от ДАБДП

Община Трявна

В готовност за предоставяне на данни, след като бъде
изграден от ДАБДП

ОПУ-Габрово

В готовност за предоставяне на данни, след като бъде
изграден от ДАБДП

4.5 Докладване и анализ на информация,
свързана с пътната безопасност, на
заседанията на ОКБДП

Общини
ОПУ
Минимум
четири пъти
годишно

Изпълнено
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Община Габрово

Докладване на проведените през 2020г. заседания

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Да

Община Трявна

Докладване и анализ на информация, свързана с пътната
безопасност, на заседанията на ОКБДП – на три месеца, на
шест месеца и Годишен доклад.

ОПУ-Габрово

Изготвяни са и предоставени на ОКБДП тримесечни отчети
за работата на ОПУ-Габрово.

4.6 Приоритизиране на целенасочени
инвестиции в пътни участъци с найвисока концентрация на ПТП и/или с найвисок потенциал за намаляване на риска
от ПТП

Общини
ОПУ
ОДМВР
Постоянен

Изпълнено

Община Габрово

По данните получавани до момента от сектор Пътна
полиция при ОД на МВР Габрово на територията на
общината няма такива участъци, но се инвестира на други
места с повишен риск от настъпване на ПТП.

Община Севлиево

На приоритетните участъци предразполагащи към ПТП се
предвижда проектиране и изграждане на нови кръгови
кръстовища и поставяне на светофарна уредба.

Община Дряново

Да, предприета процедура за изграждане на повдигнати
изкуствени неравности с цел намаляване на скоростта на
МПС и подобряване на безопасността на движението по
улиците в с. Гостилица и гр. Дряново
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Община Трявна

При залагане на инвестиции се залага и на участъци с найвисок потенциал за намаляване на риска от ПТП.

ОПУ-Габрово

Приоритетите са насочени към участъци с интензивно
движение и лошо състояние на пътната настилка с цел
намаляване риска от ПТП. Комисии за оглед и мерки за
подобряване състояние на участъци с концентрация на
ПТП.

ОДМВР

Извършва се периодичен контрол на пътното движение в
УКПТП.

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

Изпълнява се

Община Габрово

По данните получавани до момента от сектор Пътна
полиция при ОД на МВР Габрово на територията на
общината няма такива участъци.

Община Севлиево

Относно пътната инфраструктура като фактор, влияещ за
безопасността на движението, са извършвани периодични
прегледи за състоянието на пътната настилка, на
хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация,
и привеждането им в съответствие с изискванията на Закона
за движения по пътищата, особено на места с концентрация
на ПТП, в които няма видимост.

Община Дряново

Няма участъци с концентрация на ПТП на територията на
община Дряново. При установяване на такъв участък
водачите на МПС ще бъдат информирани.

Община Трявна

При необходимост Община Трявна има готовност да
информира водачите за пътни участъци с висока
концентрация на ПТП.
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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

ОПУ-Габрово

4.8 Изпълнение на насоките на
Европейската комисия за разработване и
прилагане на планове за устойчива
градска мобилност с приоритет в
областните градове

Общини
2021

Изпълнява се

Община Габрово

Планът за градска мобилност е необходимо да бъде
актуализиран. Дейностите по актуализацията ще започнат
през март 2021г.

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

В процес на разработване

Община Трявна

Община Трявна е малка община с малък общински център.

4.9 Прилагане на процедури за
управление на пътната безопасност в
границите на населените места

Общини
Постоянен

Изпълнява се

Община Габрово

Не са прилагани

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Има процедура за управление на пътната безопасност
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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. Извършени са 3 периодични
инспекции по пътна безопасност на уличната пътна мрежа
и инспекции по пътна безопасност на участъци от улици с
извършващи се строително-монтажни работи.

Община Трявна

4.10 Изпълнение/актуализация на
генерални планове за организация на
движението в населените места

Общини
Постоянен

В процес на изготвяне и одобрение

Община Габрово

Възложено е изработването на ГПОД на гр. Габрово, който
ще бъде завършен през 2021г.

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
подлежи на одобрение 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;
 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 предварителен проект на Генерален план за
организация на движението в гр. Дряново, предстои
публичното му обсъждане и съгласуване.
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Община Трявна
4.11 Прилагане на ефективен контрол при
управление на договорите за проектиране
и строителство, и поддържане на пътната
инфраструктура

Общини
ОПУ
Постоянен

Завършило е изработването на ГПОД в община Трявна. В
момента тече процедура на одобрение от ЕОСУТ.
Изпълнява се

Община Габрово

Контролът се извършва от лица от община Габрово с
необходимата техническа компетенция.

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Ежедневен контрол от дирекция „АСОС“

Община Трявна

Община Трявна осъществява контрол при управление на
договорите за проектиране, надзор и изпълнение на
строителството чрез Дирекция ТСУ.

ОПУ-Габрово

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 ОПУГаброво.

4.12 Интегриране на научните
изследвания и добрите практики в
областта на пътната безопасност

Общини
ОПУ
Постоянен

Изпълнено

Община Габрово

Поставени изисквания в договорните условия, заданията за
проектиране и техническите спецификации за изпълнение
на СМР.

Община Севлиево

Изпълнено
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Община Дряново

Ежедневен контрол от дирекция „АСОС“

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.

ОПУ - Габрово

Прилагане на добрите практики при изготвянето на
технически проекти за строителство или ремонт на РПМ.

4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за
развитие на пътната инфраструктура в
годишните бюджетни разчети на АПИ и
общините
Община Габрово

Общини
АПИ/ОПУ
Постоянен

Договор за поддръжка
36000лв с ДДС.

на

светофарни

уредби

–

Договор за поддръжка на вертикална сигнализация –
30000лв с ДДС.
Ремонт на улични настилки, тротоари, отводняване,
укрепителни
съоръжения,
предпазни
парапети,
хоризонтална маркировка и други принадлежности на
пътищата и улиците – 3 705 000лв с ДДС – средствата са от
бюджета на община Габрово и целеви от Републиканския
бюджет.
Завършени са проекти с продължителност повече от една
година, финансирани по ОПРР – конкретни проекти
свързани с градската мобилност и инфраструктура.
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Община Севлиево

Заложените средства в бюджета за 2020 г. предвидени за
ремонт и рехабилитация на уличната и тротоарна настилка,
както и за освежаването на уличната маркировка , косене
и поддържане на крайпътното пространство за общинската
пътна мрежа са в размер на 665 хил. лв.
Ремонта и асфалтирането на улици в селата са на стойност
520 хил. лв.
За рехабилитацията на уличната мрежа в града, както и
освежаване на пътната маркировка и косене и поддръжка
на крайпътното пространство са разходвани средства в
размер на 181 хил. лв.

Община Дряново

Ремонт на ул. „Шипка“ 2700м на стойност – 3 669 295 лв.
като средствата са получени по Постановление на МС, вкл.
изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, нови пътни
знаци, нова маркировка, ограничителни парапети, ново
енергоспестяващо LED осветление.
Асфалтиране на част от ул. „Нов живот“ в с. Царева ливада
– 41 500 лв.
Асфалтиране на част от ул. „Ал. Стамболийски“ в с. Царева
ливада – 43 100 лв.
Възстановяване на пропаднал тротоар на
Стамболийски“ в с. Царева ливада – 29 600 лв.

ул.

„Ал.

Преасфалтиране на ул. „Дискодуратера“ в с. Гостилица –
92 600 лв.
Преасфалтиране на ул. „Бузлуджа“ в с. Ганчовец – 44 100
лв.
Ремонт на мост и довеждаща инфраструктура в с. Ганчовец
– 44 100 лв.
Преасфалтиране на улица в южната част на с. Косарка –
34 300 лв.
Асфалтиране на път в местност Вехтите лозя в гр. Дряново
– 38 400 лв.
Закупуване и монтиране на пътни знаци, съгласно приетите
решения на ОбКБДП – 7 723 лв.
Освежаване на хоризонтална
пешеходни пътеки – 2 660 лв.

маркировка

–

основно
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Община Трявна

Във връзка със заложените в Капиталовата програма на
Община Трявна за 2020 г. средства за ремонт на улици,
пътища и тротоарни настилки са изразходени 1 905 271
лева.

ОПУ - Габрово

АПИ определя приоритетите в развитието на пътната
инфраструктура и съответните бюджети.

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

Изпълнява се

Община Габрово

Регулярни огледи на състоянието общинска и улична пътна
мрежа на територията на община Габрово.

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Извършват се огледи на пътната мрежа, изготвят се оценки
на базата на които се подготвя капиталова програма за
ремонт на пътната инфраструктура

Община Трявна

Поетапно са обследвани части от пътната мрежа с найостра нужда от ремонт като са включени в инвестиционната
програма на Община Трявна за 2021 г.

ОПУ-Габрово

АПИ извършва предвидените дейност, чрез Дирекция Пътна
безопасност и планиране на дейностите по РПМ.

4.15 Засилване на контрола по
изпълнението на договорите за пътно
поддържане през зимния сезон (ноемвримарт)

Общини
ОПУ
Постоянен

Изпълнено
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Община Габрово

Преди започване на зимния сезон 2020 -2021 е възложено
на фирмата изпълнител на зимното поддържане да
извърши: възстановяване пътни настилки на разрушени и
улегнали участъци на четири общински пътя, ремонт на
водостоци на пет общински пътя, нов водосток на един
общински път, ремонт на мостово съоръжение на един
общински път, укрепване и обезопасяване на опасни
участъци на един общински път и възстановяване канавки
и почистване на водостоци на един общински път.

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Ежедневен контрол през есенно-зимния сезон от дирекция
„АСОС“

Община Трявна

Извършена е подготовка за зимно поддържане и
снегопочистване, което включва:
- Профилиране и подравняване на банкети – с. Черновръх
и с. Белица;
- Машинна превантивна обработка на пътни банкети;
- Доставка и полагане на каменна фракция.

ОПУ-Габрово

Контролът на дейностите по зимното поддържане на
републиканските пътища се осъществява в 24-часов режим
при настъпила ситуация – снеговалеж, подледяване,
снегонавяване и др., като се изисква достигане на
нормативно определените изисквания.

4.16 Координация между стопаните на
пътища общините и ОПУ във връзка с
планиране и изпълнение на мерките за
развитие на републиканската пътна
инфраструктура
Община Габрово

Общини
ОПУ
Постоянен

Изпълнява се

Работни срещи, споразумителни протоколи относно
поддръжката на Републикански пътища, преминаващи през
населените места на територията на общината.
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Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Редовна координация с ОПУ във връзка с изграждане на
повдигнати изкуствени неравности, пешеходни пътеки на
републиканската пътна инфраструктура

Община Трявна

Положени са необходимите грижи за поддържане на
вертикалната сигнализация по републиканските пътища,
като съвместно с органите на „Пътна полиция” са изпълнени
следните дейности:
- Премахнати са пътните знаци и табели в пътните участъци,
където те не изпълняват предназначението си и такива,
които са неправилно поставени;
-Допълване на наличната вертикална сигнализация;
-Сигнализиране на опасни криви и потенциално опасни
участъци.

ОПУ-Габрово

Създадена е необходимата организация за цялостна
координация между заинтересовани институции.

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
Община Габрово

Общини
ОПУ
ОДМВР
Постоянен

Изпълнено

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
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Община Дряново

Извършени 3 огледа
инфраструктура

Община Трявна

Извършени са огледите и е докладвано в ОКБДП Габрово

ОПУ-Габрово

Ежедневно служители на ОПУ – Габрово извършват огледи
за състоянието на критичната инфраструктура. Извършват
се периодични инспекции на състоянието на пътната
инфраструктура – 4 пъти годишно.

4.18 Проектиране и строителство на участъци
от републиканските пътища

ОПУ
Постоянен

на

състоянието

на

пътната

Изготвени 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
Предстоят да стартират предвидените ремонтни дейности.
Възложено е изготвяне на технологични проекти за
превантивен ремонт на следните пътища:
III-403 „Кормянско-Малки Вършец-Крамолин“ от км
0+000 до км 26+685
път III-609 „Трявна-Царева ливада-Дряново“ от км
47+432 до км 63+800
път
III-4403
„Габрово-Рязковци-ВетровоШипчените-Кози рог“ от км 0+000 до км 18+088
път III-5006 „Габрово-Стоманеците-Зелено дървоУзана“ от км 5+682 до км 21+380
път III-6072 „Кръвеник-Стоките-Батошево“ от км
4+766 до км 26+594
път III-401 „Граница Ловеч-/Кормянско-Малки
Вършец/" от км 46+177 до км 56+344
Предвиден е ремонт на 15 бр. участъци на територията на
ОПУ - Габрово с проявени геодинамични процеси и явления,
като към момента се изготвя необходимата проектна
документация.
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4.19 Актуализация на организацията на
движение на републиканските пътища

ОДМВР
ОПУ
Постоянен

ОПУ-Габрово

При необходимост се извършва подмяна на увредена
вертикална сигнализация по РПМ. При осигурени средства
се извършва освежаване на положената хоризонтална
маркировка.

ОДМВР

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. За констатирани
неизправности по сигнализацията от структурите на ОДМВР
– Габрово се изготвят сигнални и уведомителни писма.

4.20 Извършване на периодичен преглед на
съществуващите ограничителни системи на
републиканските пътища

ОПУ
Постоянен

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

Комисия определена със Заповед N РД-11-18/03.04.2020 г.,
извършва огледи и предлага краткосрочни и дългосрочни
мерки.
Към момента и възложен и изготвен проект за
обезопасяване на 1 бр. участък с концентрация на ПТП по
път I-5/Е-85 „Дряново-Габрово“ в участъка от разклона за
с. Раховци до разклона за с. Лесичарка.
За подобряване безопасността на движение в УКПТП и
участъци с повишен риск за настъпване на ПТП се
сформират съвместни комисии, които извършват оглед на
място и набелязват допълнителни мерки и мероприятия.

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

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.
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4.23 Обезопасяване на крайпътното
пространство по републиканските пътища

ОПУ
Постоянен

Собствените на крайпътни обслужващи обекти 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

Изпълнява се

Община Габрово

Община
Габрово
разполага
със
система
за
видеонаблюдение на част от най-натоварените кръстовища
в града.

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Има монтирано видеонаблюдение на входно-изходните
артерии на гр. Дряново, което се наблюдава от 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

Изпълнено

Община Габрово

Сключени договори за поддръжка на вертикалната
сигнализация и за поддръжка на светофарните уредби в гр.
Габрово.

Община Севлиево

Постоянен контрол

Община Дряново

Установени са участъци и е предприета процедура по
отстраняване на несъответствието

Община Трявна

Извършва се постоянно
отстраняват нередностите.

през

цялата

година

и
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4.26 Прилагане на решения с ясно
разпознаваема от водачите хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация

Общини
Постоянен

Изпълнява се

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.

Община Дряново

Редовна подмяна на пътни знаци, освежаване на
маркировката и основно освежаване на пешеходни 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

Изпълнено

4.29 Обследване на рискови пътни
участъци

Общини
Постоянен

Изпълнено

Община Габрово

Предмет на заданието на ГПОД на гр. Габрово.

Община Севлиево

Периодично

Община Дряново

Да

Община Трявна

Огледано е състоянието на общинската и уличната пътна
мрежа, съвместно между общинските администрации и ОД
на МВР, преди настъпване на летния сезон, преди началото
на учебната година и преди настъпване на зимния сезон.
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4.30 Обезпечаване на идентифицираните
рискови участъци с технически средства
за контрол, съгласувани със службите на
ОДМВР

Общини
ОДМВР
Постоянен

Изпълнено

Община Габрово

Сектор ПП при ОД на МВР извършва периодичен контрол с
технически средства за контрол на участъци с възможност
за преминаване с по-висока скорост от допустимата.

Община Севлиево

Постоянен контрол

Община Дряново

Да

Община Трявна

В общината има работеща система по осигуряването на
временна организация на движението при строителни,
ремонтни и аварийни дейности. Създадена е организация
за контрол на поставянето на информационни табели и
оповестяване на въведени ВОБДП на обществеността чрез
сайта на Община Трявна – при ремонт на ул. „Д. Горов“ и
ул. „Тепавици“ и при подмяна на гумена настилка на ЖП
прелезите в град Трявна.

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

Изпълнява се

Община Габрово

През 2020г. не са реализирани околовръстни пътища
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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
ще повлияе положително на безопасността на движението. Друга възможност
е изграждане на улица, която да свързва ул. “Ст. планина“ в участъка между
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

Изпълнява се там, където е приложимо

Община Габрово

Извършено е благоустрояване на зоните около ЖП гара
Габрово и Автогара Габрово.

Община Севлиево

Изпълнено

Община Дряново

Няма изградена връзка между отделни видове транспорт

Община Трявна

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.
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4.33 Подкрепа за алтернативни форми на
придвижване
Община Габрово

Общини
Постоянен

Изпълнява се там, където е приложимо

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.

Община Севлиево

Увеличаване на велосипедното движение в града, чрез
изграждане на нови велоалеи.

Община Дряново

Не е разработен механизъм за подкрепа

Община Трявна

Няма информация

4.34 Развитие на обществения транспорт
Община Габрово

Община Севлиево

Община Дряново

Община Трявна

Общини
Изпълнява се там, където е приложимо
Постоянен
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 2020г. завърши
изграждането на информационна система, като вече са поставени
информационни табла на 104бр. спирки и са доставени бордови компютри
за подвижния състав.
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.
За момента не се предвижда развитие на обществения транспорт на Община
Дряново
Оптимизиране на транспортната схема на град Трявна. Препоръки за
подобряване състоянието на автомобилния парк.
На територията на общината работят две частни транспортни фирми –
автомобилният парк е остарял.
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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

Изпълнено

ОПУ - Габрово

Договорните условия се разработват от АПИ. Контролът се
осъществява по места на извършване на ремонтните
дейности.

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

Да

Община Трявна

Интегрирани изисквания по БДС при възлагане на
обществени поръчки за строителство/услуги, свързани с
аспекти на пътната система – при възлагане на
обществената поръчка предварително ще се дефинират и
заложат в документацията за възлагане на обществената
поръчка съответните изисквания. Предвижда се контрол на
изпълнението на тези изисквания на етап изпълнение на
поръчката в условията на сключен договор с изпълнител.
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4.36 Изпълнение на проектиране и
строително-монтажни работи по пътната
инфраструктура

Общини
Постоянен

Изпълнява се

(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.)
Община Габрово

А. Подобряване на транспортно-експлоатационните
характеристики на пътните настилки:
1. кв. Трендафил 1- завършено 100%, вкл. положена надлъжна хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация от група Б.
Изградени са нови тротоарни настилки с осигурени подходи за хора в
неравностойно положение.
-ул.Лазурна
-ул.Хризантема
-ул.Светло бъдеще
2. участък от ул.Васил Неделчев - завършен 100%.
Изградени са нови тротоарни настилки с осигурени подходи за хора в
неравностойно положение.
3. ул.Василка Бенева – изграден отводнителен канал, рехабилитация на
настилката – завършена на 100%.
4. кв.Трендафил 2 – напредък 85%. Участъкът между ул. Никола Рязков и ул.
Тота Венкова ще бъде завършен в началото на строителен сезон 2021г.
5. ул. Малуша, Трапезица, Хан Аспарух – напредък 100%.
6. Благоустрояване кръстовище ул.Ем.Манолов, ул.Чардафон и ул.Баждар –
одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж – напредък
строителни дейности - 80%.
7. Благоустрояване на пространство за паркинг към кооперативен пазар –
завършен на 80%.Остава полагане на последният слой плътен асфалтобетон,
хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
8.Рехабилитиран е подход за Белодробна болница, гр. Габрово.
9.Възстановена е настилката на участък от ул. Бисер.
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10.Извършена е рехабилитация на кръстовище ул. Столетов, ул. Коста
Евтимов и ул.Райко Даскалов /Бичкинята/, съвпадащо с Републиканския път
Габрово –Трявна.
11. Ремонт на улици в селата – цялостно преасфалтирана ул. Писарска, с.
Райновци, частично изкърпване по общинските пътища и улици в селата –
100% от предвидения обем.
12. Поддръжка на 210км сервитути по общинската пътна мрежа /косене и
премахване на дървесна и храстова растителност/- изпълнено на 100%.
13.Изпълнени са аварийни укрепвания, ремонти на
парапети на съоръжения и частични ремонти на
пешеходни настилки.
Б. Подобряване на реда и организацията на
паркиране на територията на град Габрово:
1.Приетият обхват на зона за платено паркиране работи и се обслужва на
100%.
2.Поставената вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка се
поддържа и периодично се допълва – към момента е в съответствие с
одобрения проект на 100%.
В. Решаване на конкретни проблеми свързани с
безопасността на движение на заседания на
общинска комисия по безопасност на движението:
1.Проведени са три заседания
за 2020г на общинската Комисия
по
безопасност, на които са взети конкретни решения за допълване на
съществуващото знаково стопанство в гр. Габрово.
Г. Увеличаване на зоните маркирани с маркировка
с по-голяма дълготрайност, допълване на съществуващата
хоризонтална маркировка:
1.В периода 01.09.2020 – 15.09.2020 е изпълнено възстановяване на изтрита
маркировка и са маркирани улици от основната улична мрежа с липсваща
такава.
Към момента обхвата на основни улици с добра хоризонтална маркировка е
увеличен в сравнение с 2019г.
Д. Доставка и монтаж на нови стълбове и LED
осветители на пешеходни пътеки и кръстовища:
1.Изпълнени са 14бр. LED осветители на най-натоварените пешеходни пътеки
– 100%.
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Община Севлиево

Реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки в град
Севлиево чрез подобряване на техническото състояние и изграждане на
общински паркинг

Община Дряново

Цялостен ремонт на ул „Шипка“ в гр. Дряново, включително нови тротоарни
настилки, ново енергоспестяващо осветление, нови светлоотразителни
пътни знаци, ограничителни системи.
Асфалтиране на улица в местност „Вехти лозя“ в гр. Дряново
Асфалтиране на улици в селата:
 ул. „Ал. Стамболийски“ – с. Царева ливада;
 ул. „Нов живот“ – с. Царева ливада;
 ул. „Дискодуратера“ – с. Гостилица;
 ул. „Бузлуджа“ – с. Ганчовец
 ремонт на мост и довеждаща инфраструктура в с. Ганчовец
Изграждане на улично осветление в местност Манда в гр. Дряново
Редовна подмяна на изгорели лампи, пътни знаци
Освежаване на пешеходни пътеки в гр. Дряново
Ремонт на тротоари по улици в селата Царева ливада, Ганчовец, Гостилица
и други.

Община Трявна

През 2020 г. Община Трявна е заложила в Капиталовата си програма
ремонт на улици, пътища и тротоарни настилки, които са пряко свързани с
подобряване безопасността на движението. Заложените мерки са изпълнени.
 Ремонт ул. Уста Димитър, Трявна
 Ремонт ул. Чернева поляна, Трявна;
 ул. Кисийска мера, Трявна;
 ул. Христо Смирненски, Трявна
 ул. Планинец, Трявна;
 ул. Недялко Пандурски, Трявна;
 ул. Уста Генчо, Трявна;
 ул. Цаньо Захариев, Трявна;
 ул. Планинец, Плачковци;
 ул. Горска, Плачковци;
 ул. Ради Ноев, Плачковци;
 улици в кв. Боевци, гр. Плачковци;
 улици с. Уруци, Трявна.
 Текущ ремонт улици с. Ошаните, Трявна
 Ремонт улица Долна махала, с. Престой, Трявна
 Ремонт улица с. Кисийците
 Ремонт на ул. Бедек, гр. Трявна
 Реконструкция и рехабилитация на ул. Иванка Горова, гр. Трявна
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Рехабилитация на улица Лясков дял, гр. Трявна и ул. "Украйна" гр.
Трявна по проект BG06RDNP001-7.001-0076
Ремонт на стълбище, свързващо ул. Планинец с ул. Стара Планина
94, гр. Плачковци
Ремонт път GAB3292 с. Носеите;
път GAB3282 с. Радино;
път GAB3273 с. Драгневци.
Ремонт тротоарни настилки гр. Трявна (ул. Калето, ул. Христо Ботев,
ул. Възрожденска, ул. Стара Планина, кв. Божковци)
Ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци (ул. Стара Планина от
№102 до №94, ул. Балкан от №23 до №25, ул. Пролет от №28 до
№24)
Генерален план за организация на движението на Община 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

Изпълнява се там, където е приложимо

Община Габрово

През 2020г. 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

Използване на видеокамери в гр. Трявна за констатиране на нарушения на
правилника на движение, в т.ч. на скоростта. Засилен превантивен контрол
от състава на пътна, охранителна полиция на местата с повишена опасност
за ПТП с деца и юноши.
На ул. „Тепавици“ са поставени от двете страни пътни знаци „Внимание
пешеходци и ограничаване на скоростта - 30 км.
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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

Изпълнява се

Община Габрово

Велоалеи са изградени в рамките на инфраструктурни проекти преди 2019 г.
по ул. Аврам Гачев – 500 м 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.
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.
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4.39 Възстановяване на пътната
инфраструктура след извършени
инвестиционни мероприятия

Общини
Постоянен

Изпълнява се

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.

Община Севлиево

Постоянен контрол

Община Дряново

Пътната инфраструктура се възстановява след ремонти дейности на
експлоатационните дружества в обхвата на пътната настилка и тротоарите.

Община Трявна

Внесен е един депозит от страна на инвеститор преди да започне ремонта по
възстановяване на пътната инфраструктура след изграждане на строителен
обект в града.

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

Разработва се Наредба за излезлите от употреба МПС, изоставени от
собствениците на общински терени.

Община Трявна

Проблемът се решава съвместно от ОКБД Трявна и органите на РУ Трявна,
обсъжда се на редовни заседания на комисията, търсят се решения за
предоставяне на места за паркиране. Когато улиците, тротоарите и зелените
площи бъдат освободени от паркирали автомобили, ще имаме по-добра
организация на движението и по-малък риск от ПТП, заедно с повече
видимост за всички и повече пространство за пешеходци и велосипедисти.

Изпълнява се
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4.41 Въвеждане на системи за
дистанционно регулиране на трафика с
оглед достъп на екипите на ЦСМП до
мястото на настъпил инцидент

Общини
Постоянен

Няма изградена система

Община Габрово

Няма изградени

Община Севлиево

Неизпълнено – няма.

Община Дряново

Няма изградена система

Община Трявна

Няма информация

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

Изпълнява се там, където е приложимо

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 – няма.

Община Дряново

Не е приет механизъм за стимулира употребата на електромобили

Община Трявна

В 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.

Изпълнено там, където е приложимо

Община Габрово разполага със зарядна станция за електромобили и 1бр.
електромобил.
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Община Севлиево

Неизпълнено – няма.

Община Дряново

Няма

Община Трявна

В 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

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

Изпълнено там, където е приложимо

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

няма

Община Трявна

В 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 информация

Община Севлиево

няма

Община Дряново

Няма

Община Трявна

В община Трявна няма такава практика.

Изпълнено там, където е приложимо
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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

Няма проведени съвместни учения за реакция при
настъпило ПТП през 2020 г. на територията на област
Габрово

Постоянен

Обща оценка на изпълнението на областната План-програма:


Община Габрово - Добро – в съответствие с приетата план-програма за 2020 г.



Община Севлиево - От направения по - горе анализ следва извода, че Общинска администрация - Севлиево е
изпълнила в определена степен предвидените дейности по изпълнението на общинската План – програма.



Община Дряново - Добро



Община Трявна - От гореизложеното става ясно, че план-програмата на общинската политика по безопасност на
движението за 2020 г. като цяло се изпълнява от общинската администрация. Община Трявна

има сформирана

Общинска комисия по БДП, която заседава регулярно. Периодично се извършват съвместни обходи от представители
на общината и РУ Полиция на пътната инфраструктура, констатираните нередности се докладват на съответното
ръководство на стопанина на пътя за предприемане на необходимите мерки за отстраняването им. Изпълнението на
инвестиционната програма за подобряване на пътната инфраструктура се изпълнява под контрола на общинската
администрация. Разработена и внедрена е система за предпазване на служителите и работниците от нараняване или
загуба на живот в резултат на ПТП.
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РАЗДЕЛ 5

СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП


РУО-Габрово - Няма проблеми и препоръки към ДАБДП.



Община Габрово - Осигуряване на бюджетен ресурс за изпълнение на политиката по БДП в рамките на дейността
на отделните компетентни институции. Осигуряване на финансов ресурс за обследване на общинските пътища и
паспортизация 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.



Областна администрация – Габрово – по общинска и републиканска пътна мрежа да бъде предвиден бюджет за
поддръжка и почистване, с коефицент 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.
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