РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
Рег. № ОСК-14-39 /17/

Препис!

24.02.2022 г.
Образец 5.0

ДАБДП

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

Безопасна Универсална Мобилност

ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ГАБРОВО
23.02.2022 г.
Проведе се редовно заседание на ОКБДП Габрово
На заседанието взеха участие:
1.

Ивелин Стоянов – Заместник областен управител

2.

София Димитрова – Областна администрация – Габрово

Членове:
3. Деян Дончев – Община Габрово
4. Гълъбин Гутев - Община Севлиево
5. Марин Маринов - Община Трявна
6. Ангел Ангелов - Община Дряново
7. Цветан Петков – заместник-директор на ОДМВР - Габрово
8. Николай Симеонов – сектор ПП при ОД на МВР – Габрово
9. Деян Георгиев – ОПУ – Габрово
10. Александър Петров – ОО АА - Габрово
11. Деян Дойнов – РУО– Габрово
12. Стефан Стойчев – ОС на БЧК – Габрово
13. Любен Симеонов – СБА-Габрово
14. д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово
15. Мариета Папазова – РЗИ-Габрово
16. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово
17. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово
18. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица
НАЧАЛО: от 14:00 часа на 23.02.2022 г.
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Председател на ОКБДП Габрово, обяви наличието на кворум (след получени 5 писмени отговора от
членовете на ОКБДП в указания срок и 13 присъстващи в залата), откри заседанието и представи
дневния ред със следните точки:
1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП
2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОКБДП
2.1. Приемане на отчет на ОКДБП – Габрово за 2021 година;
2.2. Приемане на график на редовните заседание на ОКДБП – Габрово за 2022 година;
2.3. Изпълнени мерки от Областна план-програма по БДП за четвърто тримесечие на
2021 година на Област Габрово (Образец 4.0.)
2.4. Обобщен годишен доклад по БДП на област Габрово за 2021 г. (Образец 3.0.)
2.5. Текущи – възобновяване на подготовката на съвместно областно учение.
3. ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ
ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП
1. ОКДБП приема проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово с нанесени
корекции, след писмо на ДАБДП с вх. №ОСК-14-2020(1) от 07.12.2021 г.;
2. ОКДБП приема становище от Община Габрово и ОДМВР по предложение на г-н Радослав
Стефанов и г-жа Стилияна Тинчева;
Обобщава: Председател/Секретар на ОКБДП
4. ДРУГИ
Няма постъпили предложения към дневния ред
5. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП
Обобщава: Председател/Секретар на ОКБДП
1. ОКДБП приема отчет на ОКДБП – Габрово за 2021 година;
2. ОКДБП приема график на редовните заседание на ОКДБП – Габрово за 2022 година;
3. ОКДБП приема изпълнени мерки от Областна план-програма по БДП за четвърто
тримесечие на 2021 година на Област Габрово (Образец 4.0.)
4. ОКДБП приема условно Обобщен годишен доклад по БДП на област Габрово за 2021
г. (Образец 3.0.)
5. ОКБДП възобновява подготовка на провеждането на пълномащабно учение.
Организиране на работна среща през м. март 2022 г. и оглед на необходимата за
актуализация документация.
ПО ТОЧКА 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП
Докладващият представи следната информация:
Изпратена обобщена информация за заседанието на ОКБДП – Габрово до всички членове на
Комисията (за членовете, които нямат възможност да присъстват на заседанието - със срок на
отговор до 13:00 часа на 23.02.2022 г. за гласуване по дневния ред)
Изказвания на членове на ОКБДП:
Няма постъпили предложения в указания срок.
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Приема дневният ред на заседанието – 18 гласа „за“
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ПО ТОЧКА 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОКБДП:
Докладващите представиха следната информация:
2.1.
Приемане на отчет на ОКДБП – Габрово за 2021 година;
2.2.
Приемане на график на редовните заседание на ОКДБП – Габрово за 2022 година;
2.3.
Изпълнени мерки от Областна план-програма по БДП за четвърто тримесечие на 2021
година на Област Габрово (Образец 4.0.)
2.4.
Обобщен годишен доклад по БДП на област Габрово за 2021 г. (Образец 3.0.)
2.5.
Текущи – възобновяване на подготовката на съвместно областно учение.
Приложение: Отчет на ОКБДП за 2021 г.; График заседания на ОКБДП 2022 г.; Образец 4.0.;
Образец 3.0; Документи по съвместно областно учение.
Изказвания на членове на ОКБДП:
Секретаря на Комисията внесе предложение – допълнение към т. 2.4. , раздел 5 – Срещани
проблеми и препоръки към ДАБДП, следния текст като препоръки от страна на Областна
администрация – Габрово:
 по общинска и републиканска пътна мрежа да бъде предвиден бюджет за поддръжка
и почистване, с коефициент за допълнителни средства, за области попадащи в
труднодостъпни райони, като област Габрово. Средствата да не са на километър пътна
мрежа, а според спецификата на района, в който попада.
 повишаване на административния капацитет в областните и общински администрации,
като: във всяка областна и общинска администрация е необходимо да има експерт по
"Безопасност на движението по пътищата" с минимални изисквания за длъжността по
препоръка на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ . Експерта
да отговаря само за дейността по БДП, като не изпълнява само задачи свързани с
подготовка на справки, планове, доклади, срещи, анализи и т.н., а същевременно да
отговаря за техническата част свързана с проекти за пътна маркировка, контрол на
договорите на общината за поддръжка на сигнализация и т.н.
 целево финансиране от държавата за изпълнение на Националната политика по
безопасност на движението по пътищата на областно и общинско ниво, както и на
мерките заложени в Общинските план-програми и План-програмата по БДП на
областно ниво. Целевите средствата трябва да бъдат разделени на две части –
финансиране на дейностите по общинските пътищата и финансиране на дейностите
по общинска улична пътна мрежа. Създаване на възможност за целево финансиране
на комплексни проекти и на частични мерки за подобряване и допълване на
съществуващи елементи и съоръжения, свързани с пътната безопасност.
 да се създадат изнесени работни места на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ по области, с цел координиране, консултиране и участие в
дейностите по БДП на териториален принцип.
 Държавната агенция да организира различни форми на обучение за председателите и
секретарите на Общински и Областни комисии по БДП поне веднъж годишно за
реализиране целите и мерките на Национална стратегия по безопасност на
движението по пътищата.
 Обезпечаване реализацията на областната и общинската политика по безопасност на
движението по пътищата (БДП) в рамките на бюджетната процедура за подготовка на
проектобюджета за 2022 г., съгласно писмо на ДАБДП №01-750/09.12.2021 г. до
Министерство на финансите – да се работи усилено в тази посока.
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КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. ОКДБП приема отчет на ОКДБП – Габрово за 2021 година; - 18 гласа „за“
2. ОКДБП приема график на редовните заседание на ОКДБП – Габрово за 2022 година;
- 18 гласа „за“
3. ОКДБП приема изпълнени мерки от Областна план-програма по БДП за четвърто
тримесечие на 2021 година на Област Габрово (Образец 4.0.) - 18 гласа „за“
4. ОКДБП приема условно Обобщен годишен доклад по БДП на област Габрово за 2021
г. (Образец 3.0.), като дава срок на Общините до 28.02.2022 година да направят
корекции по изпратени забележки от ДАБДП; - 18 гласа „за“
5. ОКБДП възобновява подготовка на провеждането на пълномащабно учение.
Организиране на работна среща през м. март 2022 г. и оглед на необходимата за
актуализация документация. - 18 гласа „за“
Изказвания на членове на ОКБДП:
Няма
ПО ТОЧКА 3
ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП
Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП
Докладващият представи следната информация:
1. ОКДБП приема проект на План-програма по БДП за 2022 г. на област Габрово с нанесени
корекции, след писмо на ДАБДП с вх. №ОСК-14-2020(1) от 07.12.2021 г.;
2. ОКДБП приема становище от Община Габрово и ОДМВР по предложение на г-н Радослав
Стефанов и г-жа Стилияна Тинчева;
Изказвания на членове на ОКБДП:
Няма
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Приема обобщения преглед на изпълнението на решения от предходни заседания на ОКБДП
– 18 гласа „за“.
ПО ТОЧКА 4
ДРУГИ
На заседанието на ОКДБП – Габрово присъстваха чрез видео връзка в платформата ZOOM и
представители на ДАБДП – г-н Росен Рапчев и г-жа Мария Ангелова.
Бяха повдигнати въпроси от г-н Рапчев за маркировката по прохода Шипка (северна част
на прохода, който се стопанисва от ОПУ-Габрово), път III-552 – Габрово-Трявна, както и за
проблем свързан с маркировка в гр. Севлиево, в близост до голям хипермаркет, като за същите са
получили писмени сигнали.
Директора на ОПУ – Габрово увери, че в рамките на няколко месеца (2) ще бъде положена
пътна маркировка, като финансирането е осигурено, но поради неподходящи метеорологични
условия все още не е изпълнена.
По повод проблемната маркировка на територията на гр. Севлиево, отговор се получи от
началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Габрово, че същата е коригирана и конфликтния
участък е обезопасен, чрез реорганизация на самото кръстовище и към момента се възприема добре
от водачите на МПС.
Председателят на ОКБДП закри заседанието.
4
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5
тел. 066/800 200, факс 066/800 201
e-mail: governor@gb.government.bg
http://www.gb.government.bg

ПО ТОЧКА 5
ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП
Решение
ОКБДП-Габрово приема отчет на
ОКДБП – Габрово за 2021 година;
ОКБДП-Габрово приема график на
редовните заседание на ОКДБП –
Габрово за 2022 година
ОКБДП-Габрово приема изпълнени
мерки от Областна план-програма по
БДП за четвърто тримесечие на 2021
година на Област Габрово (Образец
4.0.)
ОКБДП-Габрово приема Обобщен
годишен доклад по БДП на област
Габрово за 2021 г. (Образец 3.0.) –
условно,
като
дава
срок
на
общините да допълнят част от
информацията, по предоставени
забележки от ДАБДП, в срок до
28.02.2022 г.

ОКБДП възобновява подготовка на
провеждането на
пълномащабно
учение. Организиране на работна
среща през м. март 2022 г. и оглед
на необходимата за актуализация
документация.

За сведение/за
изпълнение
За сведение

Отговорник

Срок

Членове на
ОКБДП
Членове на
ОКБДП

Неприложимо

За сведение

Членове на
ОКБДП

Неприложимо

За изпълнение

Членове на
ОКБДП

28.02.2022 г. –
допълване на
пропуски

За изпълнение

За изпълнение

Членове на
ОКБДП

2022 година

01.03.2022 г. –
изпращане на
окончателен
Областен
доклад по БДП
за 2021 година
до ДАБДП
До м. юни 2022
година

КРАЙ: 15:30 часа на 23.02.2022 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол:
1. Отчет на ОКБДП за 2021 г.;
2. График заседания на ОКБДП 2022 г.;
3. Приложение 4.0. – Текуща информация ОКБДП – Габрово (четвърто тримесечие на 2021 г.);
4. Приложение 3.0. - Годишен областен доклад БДП 2021;
5. Документи по съвместно областно учение

/П/
…………………………………………
ИВЕЛИН СТОЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП - Габрово

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