РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
Рег. № ОСК-14-436(15)

Препис!

13.12.2021 г.
Образец 5.0
ДАБДП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Безопасна Универсална Мобилност

ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ГАБРОВО
НЕПРИСЪСТВЕНО /23.11.2021 г. – 06.12.2021 г./
Проведе се редовно, неприсъствено заседание на ОКБДП Габрово, на заседанието взеха участие:
1. Стилияна Тинчева – заместник областен управител (Председател ОКБДП)
2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово (Секретар ОКБДП)
Членове:
3. Деян Дончев – Община Габрово
4. Гълъбин Гутев - Община Севлиево
5. Марин Маринов - Община Трявна
6. Ангел Ангелов - Община Дряново
7. Николай Симеонов – ОДМВР - Габрово
8. Деян Георгиев – ОПУ – Габрово
9. Александър Петров – ОО АА - Габрово
10. Деян Дойнов – РУО– Габрово
11. Любен Симеонов – СБА - Габрово
12. д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово
13. Мариета Папазова – РЗИ - Габрово
14. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово
15. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово
16. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица
НАЧАЛО: от 23.11.2021 г. (неприсъствено)
Председател на ОКБДП Габрово, обяви наличието на кворум (след получени 16 отговора от
членовете на ОКБДП в указания срок), откри заседанието и представи дневния ред със следните
точки:
1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД
2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП
1. Изпълнени мерки от Областна план-програма по БДП за трето тримесечие на 2021 г. (Образец
4.0.);
2. Обсъждане доклади от огледи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична пътна мрежа за
извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното й състояние (Приложение 1мярка 4.17. и Приложение 1.1-мярка 4.17-ОПУ);
3.
Изготвяне и обсъждане на проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово;
4. Резултати от обследване и анализиране ефекта от монтиране на макети на деца на рискови
пешеходни пътеки на територията на област Габрово (писмо с наш изх. №ОСК-14-410 от
17.09.2021 г.);
5.
Изготвяне и одобрение на план за работа и график на редовните заседания на ОКБДП през 2022
г.
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6.

Текущи – писма постъпили в Областна администрация Габрово – вх. №ОСК-14-1942/28.10.2021
г.; вх. №ОСК-14-1909/25.10.2021 г.;
3. ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА
ОКБДП
1. ОКБДП-Габрово приема „План за провеждане на пълномащабно учение „Тунел „Габрово” 2021“ със съставните части на Единната спасителна система в Габровска област при
пътнотранспортно произшествие в автомобилен тунел“
4. ДРУГИ – Предложение от г-н Радослав Стефанов, РДПБЗН Габрово – „Предлагам на следващо
заседание да се предложи на Община Габрово и сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Габрово да се
обсъди възможността за преместване на съществуващата пешеходната пътека на ул. "Емануил Манолов"
в гр. Габрово, намираща се между паркинга на хотел "Балкан" и стълбите към библиотеката на ТУ
Габрово. Предлагам същата да се премести между входа на високото тяло на хотел "Балкан" и ресторант
"Елените"
ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП
1. ОКБДП-Габрово приема изпълнените мерки от Областна план-програма по БДП за трето
тримесечие на 2021 г. (Образец 4.0.)
2. ОКБДП-Габрово приема Докладите на Община Габрово, Община Севлиево, Община Дряново,
Община Трявна и Областно пътно управление Габрово от огледи по Общинска и улична пътна
мрежа и Републиканска пътна мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортноексплоатационното й състояние (Приложение 1-мярка 4.17. и Приложение 1.1-мярка 4.17-ОПУ);
3. ОКДБП приема проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово;
4. ОКБДП приема резултати от обследване и анализиране ефекта от монтиране на макети на деца
на рискови пешеходни пътеки на територията на област Габрово
5. ОКБДП приема план за работа и график на редовните заседания на ОКБДП през 2022 г.
6. ОКБДП приема отговор от Областно пътно управление - Габрово по писма вх. №ОСК-141942/28.10.2021 г.; вх. №ОСК-14-1909/25.10.2021 г. и №ОСК-14-2105/23.11.2021 г. - 16 гласа
„за“, 0 – „против“; 0 - „въздържал се“;
ПО ТОЧКА 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладващият представи следната информация:
1. Изпълнени мерки от Областна план-програма по БДП за трето тримесечие на 2021 г. (Образец
4.0.);
2. Обсъждане доклади от огледи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична пътна
мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното й състояние
(Приложение 1-мярка 4.17. и Приложение 1.1-мярка 4.17-ОПУ);
3. Изготвяне и обсъждане на проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово;
4. Резултати от обследване и анализиране ефекта от монтиране на макети на деца на рискови
пешеходни пътеки на територията на област Габрово (писмо с наш изх. №ОСК-14-410 от
17.09.2021 г.);
5.
Изготвяне и одобрение на план за работа и график на редовните заседания на ОКБДП през
2022 г.
6. Текущи – писма постъпили в Областна администрация Габрово – вх. №ОСК-141942/28.10.2021 г.; вх. №ОСК-14-1909/25.10.2021 г.;
Изказвания на членове на ОКБДП: Няма постъпили предложения в указания срок.
2
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5
тел. 066/800 200, факс 066/800 201
e-mail: governor@gb.government.bg
http://www.gb.government.bg

КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Приема дневният ред на заседанието – 16 гласа „за“
ПО ТОЧКА 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОКБДП
1. Изпълнени мерки от Областна план-програма по БДП за трето тримесечие на 2021 г. (Образец
4.0.);
Докладващите представиха следната информация: Приложение: Обобщена информация от
всички докладващи - Образец 4.0. .
Изказвания на членове на ОКБДП: Няма
2. Обсъждане доклади от огледи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична пътна
мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното й състояние
(Приложение 1-мярка 4.17. и Приложение 1.1-мярка 4.17-ОПУ);
Докладващите представиха следната информация: Приложение: Приложение 1-мярка
4.17.(Общини) и Приложение 1.1-мярка 4.17-ОПУ
Изказвания на членове на ОКБДП: Няма
3. Изготвяне и обсъждане на проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово
Докладващите представиха следната информация: Приложение: 2.0-Годишна областна
план-програма по БДП (Габрово)-2022
Изказвания на членове на ОКБДП: Няма
4. Резултати от обследване и анализиране ефекта от монтиране на макети на деца на рискови
пешеходни пътеки на територията на област Габрово (писмо с наш изх. №ОСК-14-410 от
17.09.2021 г.);
Докладващите представиха следната информация: Приложение: Обобщен анализ на ефекта
от монтиране на макети в 4-те общини
Изказвания на членове на ОКБДП: Няма
5. Изготвяне и одобрение на план за работа и график на редовните заседания на ОКБДП през 2022
г.
Докладващите представиха следната информация: Приложение: График заседания 2022ОКБДП-Габрово
Изказвания на членове на ОКБДП: Няма
6. Текущи – писма постъпили в Областна администрация Габрово – вх. №ОСК-141942/28.10.2021 г.; вх. №ОСК-14-1909/25.10.2021 г.;
Докладващите представиха следната информация: Приложение: Отговор от ОПУ-Габрово –
ОСК-14-436(14) от 29.11.2021 г.
Изказвания на членове на ОКБДП: Няма
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. ОКБДП-Габрово приема изпълнените мерки от Областна план-програма по БДП за трето
тримесечие на 2021 г. (Образец 4.0.) – 16 гласа „за“, 0 – „против“; 0 - „въздържал се“;
2. ОКБДП-Габрово приема Докладите на Община Габрово, Община Севлиево, Община Дряново,
Община Трявна и Областно пътно управление Габрово от огледи по Общинска и улична пътна
мрежа и Републиканска пътна мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно3
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експлоатационното й състояние (Приложение 1-мярка 4.17. и Приложение 1.1-мярка 4.17ОПУ) - 16 гласа „за“, 0 – „против“; 0 - „въздържал се“;
3. ОКДБП приема проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово - 16 гласа „за“,
0 – „против“; 0 - „въздържал се“;
4. ОКБДП приема резултати от обследване и анализиране ефекта от монтиране на макети на
деца на рискови пешеходни пътеки на територията на област Габрово - 16 гласа „за“, 0 –
„против“; 0 - „въздържал се“;
5. ОКБДП приема план за работа и график на редовните заседания на ОКБДП през 2022 г. - 16
гласа „за“, 0 – „против“; 0 - „въздържал се“;
6. ОКБДП приема отговор от Областно пътно управление - Габрово по писма вх. №ОСК-141942/28.10.2021 г.; вх. №ОСК-14-1909/25.10.2021 г. и №ОСК-14-2105/23.11.2021 г. - 16
гласа „за“, 0 – „против“; 0 - „въздържал се“;
ПО ТОЧКА 3
ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП
Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП
Докладващият представи следната информация:
1. ОКБДП – Габрово Одобрява провеждане на съвместно областно учение за реакция при
настъпило пътно-транспортно произшествие и пожар през м. октомври, като място за
учението ще бъде проведено на републикански път III-5004 – обходен път на гр. Габрово,
тунел „Габрово“. Възлага на Регионална дирекция „Пожарна безопасност на защита на
населението“ – Габрово да актуализира разработения през 2020 г. план за провеждане на
съвместно учение до края на м. август, да го внесе за обсъждане на членовете на Областна
комисия, като периода на реализация на учението ще се проведе през м. октомври 2021 г.
Внесения план да се разгледа в оперативен порядък от членовете на ОКБДП – Габрово, преди
съгласуването му със съответните институции – за изпълнение – дата на провеждане
07.10.2021 г. – ОТЛОЖЕНО СЪС ЗАПОВЕД №РД-02-01-209ОТ 04.10.2021 Г. НА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО, ПОРАДИ УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИЧНА
ОБСТАНОВКА И ЗАТВАРЯНЕТО НА ПРОХОДА НА РЕПУБЛИКАТА, ВЪВ ВРЪЗКА С
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТ.
Изказвания на членове на ОКБДП: Няма
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Приема обобщения преглед на изпълнението на решения от предходни заседания на ОКБДП
– 16 гласа „за“.
ПО ТОЧКА 4
ДРУГИ – Две предложения:
1. Предложение от г-н Радослав Стефанов, РДПБЗН Габрово – „Предлагам на следващо
заседание да се предложи на Община Габрово и сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Габрово
да се обсъди възможността за преместване на съществуващата пешеходната пътека на ул.
"Емануил Манолов" в гр. Габрово, намираща се между паркинга на хотел "Балкан" и стълбите
към библиотеката на ТУ Габрово. Предлагам същата да се премести между входа на високото
тяло на хотел "Балкан" и ресторант "Елените";
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2. Предложение от г-жа Стилияна Тинчева - „Подкрепям предложението на г-н Радослав
Стефанов за обсъждане от компетентните институции за преместването на съществуващата
пешеходна пътека на ул. "Емануил Манолов" в гр. Габрово, като предлагам да се обсъди и
затваряне за движение на МПС на отсечката от кръстовището до ул. "Емануил Манолов" под
топлата връзка на хотел „Балкан“. Мотиви: въведената в експлоатация нова отсечка между ул.
"Баждар" и ул. "Скобелевска" създава по-благоприятна транспортна връзка с подобрена
безопасност на движението.“

Председателят на ОКБДП закри заседанието.
ПО ТОЧКА 5
ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП
Решение
За сведение/
за изпълнение
ОКБДП-Габрово приема изпълнените мерки от
За сведение
Областна план-програма по БДП за трето
тримесечие на 2021 г. (Образец 4.0.)
ОКБДП-Габрово приема Докладите на Община
За сведение
Габрово, Община Севлиево, Община Дряново,
Община Трявна и Областно пътно управление
Габрово от огледи по Общинска и улична пътна
мрежа и Републиканска пътна мрежа за
извършване на цялостна оценка на транспортноексплоатационното й състояние
ОКДБП приема проект на План-програма по БДП
За изпълнение
за 2022 г. на област Габрово
ОКБДП приема резултати от обследване и
За сведение
анализиране ефекта от монтиране на макети на
деца на рискови пешеходни пътеки на
територията на област Габрово
ОКБДП приема план за работа и график на
За изпълнение
редовните заседания на ОКБДП през 2022 г.
ОКБДП приема отговор от Областно пътно
За сведение
управление - Габрово по писма вх. №ОСК-141942/28.10.2021 г.; вх. №ОСК-141909/25.10.2021 г. и №ОСК-14-2105/23.11.2021
г.
КРАЙ: 06.12.2021 г.

Отговорник

Срок

Членове на
ОКБДП

Неприложимо

Членове на
ОКБДП

Неприложимо

Членове на
ОКБДП
Членове на
ОКБДП

През 2022 г.

Членове на
ОКБДП
Членове на
ОКБДП

През 2022 г.

Неприложимо

Неприложимо

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол:
1. Приложения от т.1 до т.6 - 5 файла и 1 архив ( 5 файла) – общо 10 файла
2. Отговори на членовете на ОКБДП за неприсъствено заседание – 14 писма

/П/
…………………………………………
СТИЛИЯНА ТИНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП - Габрово

/П/
……………………………………
София Димитрова
СЕКРЕТАР НА ОКБДП-Габрово
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