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№ ОСК-14-21/17/        Препис! 

30.01.2020 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1  
 

 

Днес, 29 януари 2020 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателна зала на Областна 

администрация - Габрово се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на 

движението по пътищата, на което присъстваха: 

1. Мария Пенева – Областна администрация – Габрово 

2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

3. Деян Дончев – Община Габрово 

4. Ангел Ангелов – Община Дряново  

5. Марин Маринов - Община Трявна 

6. Добринка Иванова – ОПУ – Габрово 

7. инж. Александър Петров – ОО „Автомобилна администрация” – Габрово 

8. Николай Симеонов – ОД на МВР – Габрово 

9. Деян Дойнов – РУО на МОН – Габрово 

10. Любен Симеонов – СБА – Габрово 

11. д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово 

12. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово 

13. Радослав Стефанов – РД ПБЗН – Габрово 

14. Мариета Папазова – РЗИ - Габрово  

 

Отсъстваха: 

1. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово 

2. Николай Лалев - Община Севлиево 

3. Христо Христов – ОД на МРВ - Габрово 
 

 

След установяване наличието на кворум, г-жа Пенева откри заседанието на Областна 

комисия по безопасност на движението по пътищата, което протече при следния 
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Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

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 предприети 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. 
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 
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Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе 

приет единодушно с 14 гласа ,,ЗА”. 

 

Членовете на комисията разполагаха предварително с информацията по всички точки 

от дневния ред (приложени към настоящия протокол), затова г-жа Пенева даде думата на 

присъстващите за въпроси към докладващите.  
 

 

По т.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. 

 

1.1.  Община Габрово 
За предотвратяване на ПТП в населените места на Община Габрово през 2019 г., се 

работи по следните направления:  

 Поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна  

транспортна инфраструктура; 

 Информираност на населението, обучителни програми за деца и ученици, свързани с 

безопасността на движение; 

Реконструкция на кръстовища, подмяна и изграждане на нови светофарни уредби: 

Подобряване на пропускливостта на ключови  кръстовища, подобряване на безопасността на 

движение на ППС и пешеходци и намаляване на скоростта на движение по улиците на 

територията на град Габрово. Планираните и предприети мерки от страна на общината през 

отчетната година (2019 г.) са както следва: 

 Реконструкция на кръстовище при ул. Д-р Никола Василиади и улица Орловска и 

околните пространства - изпълнено е кръгово кръстовище, подобрена е хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация в района. 

 Подобряване на организацията на движението на най-натоварените кръстовища в гр. 

Габрово - Подменени са светофарните уредби на кръстовища: ул. „Д-р Никола 

Василиади“ с ул. „Брянска“, ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Скобелевска“ и с ул. 

„Брянска“, ул. „Райчо Каролев“ с ул. „Юрий Венелин“. Поставени са нови светофарни 

уредби на следните кръстовища: бул.„Априлов“ с ул.„Райчо Каролев“, ул. „Юрий 

Венелин“ с ул. Априловска; 

 Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад – въведено е кръгово 

движение и са обособени нови пешеходни зони за преминаване - Изградено е кръгово 

кръстовище, подобрени са транспортно експлоатационните характеристики на 

настилките, подобрена е хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация в 

района 

 Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези – подлез при 

кръстовище на ул. Д-р Никола Василиади с ул. Стефан Караджа(Автогара) и подлез 

при кръстовище на ул. Д-р Никола Василиади с ул. Брянска - извършен ремонт на      

пешеходни настилки и облицовки, монтирани са асансьорни платформи на всеки един 

от входовете, изпълнено е видеонаблюдение; 

Изпълнение на текущи ремонти на улици и общински пътища, участъци от улици, 

укрепвания на различни участъци (подпорни стени, водостоци), отводнителни системи, 

изграждане на тротоари и други: 

Подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на улици и общински 

пътища, чрез рехабилитация на пътни и тротоарни настилки, като са ремонтирани следните 

пътища и улици: ул.Осми март; ул. Д.Костова, ул.Ген.Николов, ул.Брянска/ДХС/, обръщало 
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Хаджи Цонев мост, ул.Станционна. Цялостен ремонт на ул.Младост и прилежащите и 

междублокови пространства и зони за паркиране; GAB 1023 Врабците - комплекс Люляци; 

GAB 3034 за с. Междене; GAB 3017 с.Думници; GAB 2015 с. Пецовци; GAB 3008 през с. 

Новаковци; GAB 3039 Богданчовци - Балани; тротоари по ул. Н.Войновски ; улици в с. 

Гергини, с.Поповци, с.Прахали, с.Орловци; с.Борики. 

Въвеждане на зона за платено паркиране, гр. Габрово, чрез което се цели подобряване на 

реда и организацията на паркиране на територията на град Габрово: 

Привеждане на техническата инфраструктура в централна градска част в съответствие с 

предвижданията на одобрен и съгласуван проект за Организация и безопасност на 

движението, касаещ въвеждане на „Зона за почасово платено паркиране в гр. Габрово“. 

Изпълнена е хоризонтална маркировка на всички предвидени в проекта паркоместа, 

поставена е част от вертикалната сигнализация. Изпълнението на мярката е на 80% 

изпълнена, тъй като предстои поставяне на вертикална сигнализацияв частта касаеща 

сигнализацията на отделните зони за паркиране и информацията за начина на заплащане. 

Разглеждане и решаване на конкретни проблеми свързани с обезпечаването на по видима 

и ясна хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация– провеждане на ежемесечни 

заседания: 

Провеждат се Редовни заседания на общинска комисия безопасност и последващо 

изпълнение на конкретни решения свързани с безопасността на движение - обезопасяване на 

зони за пресичане, ограничавяане на скоростта на движение, допълване на вертикалната 

сигнализация, подмяна на неясна и неотговаряща на изискванията  вертикална сигнализация, 

поставени са нови пътни знаци от групи А, Б, В, Г, Д и Ж, съгласно решения взети на 

заседания на общинската комисия по безопасност на движението. 

Информационно-комуникационни технологии за модернизиране на градския транспорт: 

Подобряване на качеството на градския транспорт, доставка и монтаж на информационни 

табла  на 104бр. автобусни спирки - доставени и монтирани са информационни табла  на 104 

бр. автобусни спирки, предстои тестов период и въвеждане в експлоатация на системата. 

Доставка на нови екологични автобуси – елктрически и метанови – 11бр. - доставени и 

въведени в експлоатация са 3 бр. електробуси. 

 

1.2.  Община Севлиево 

Община Севлиево ежегодно работи за подобряване безопасното движение по улиците в 

населените места и общинските пътища, което включва комплекс от мероприятия, които 

въздействат пряко или косвено върху участниците в движението. За постигане на по-голям 

ефект, се анализират възникналите ПТП, автомобилните и пешеходни потоци на движение и 

набелязват конкретни мерки за постигане на по-добри резултати.  

За постигане на набелязаните цели и планираните мероприятия от общинската 

програмата за подобряване безопасното движение на територията на общината през 2019 

година е изпълнено следното: 

 освежена е пътната хоризонтална маркировка на територията на град Севлиево, като с 

приоритет са пешеходните пътеки, на които в изпълнение на приетите промени в 

Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка са изписани надписи 

„ПОГЛЕДНИ” върху пътното платно; 

 възстановяват се липсващите пътни знаци и поетапна подмяна на тези в лош и 

неугледен външен вид в съответствие с Наредба № 18 от 23.07.2001 год. за 

сигнализацията на пътищата с пътни знаци по улиците в населените места и 

общинските пътища на територията на Общината.  

Доставка и монтаж на нови соларни знаци, 2 бр. Б2 „Спри! Пропусни движещите се по 
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пътя с предимство“ и 10 бр. Д17 „Пешеходна пътека“ на проблемни места и кръстовища за 

заостряне вниманието на водачите на МПС. Монтирани са 4 бр. крайпътни огледала на 

опасни кръстовища в града и селата. Поддържане на светофарните уредби на територията на 

гр. Севлиево, трайно са обособени паркоместа в централната част и оживените райони на 

града, като места за инвалиди са обозначени със символ на син фон,  при ремонта на 

тротоари се изграждат снижения пред пешеходните пътеки, гаражите и трасетата на 

пешеходните потоци в кръстовищата, избраната чрез обществена поръчка фирма извършва 

почистване на общинските пътища от надвиснали храсти и дървета, което е част от 

предварителната подготовка за зимния сезон. 

Предварителната подготовка за зимния сезон - почистване на общинските пътища от 

надвиснали храсти и дървета – сключен договор за изпълнение. 

Ремонт на общинските пътища и улици в селата на територията на Общи на Севлиево и 

ремонта на улици в гр. Севлиево: ръчно изкърпване на дупки в асфалтовата настилка, 

машинно полагане на асфалтова смес в отделни участъци, полагане на основа от НТК, 

оформяне на банкети и отводнителни канавки, ремонт на пътни съоръжения, подпорни стени 

и водостоци, повдигане и укрепване на ревизионни и дъждоприемни шахти, ремонт на 

тротоари – сключен договор. 

Реконструкция и рехаби литация на път GAB1169 /III-404, Севлиево – Кру шево – Младен 

– яз. „Ал. Стамболийски“. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730“ - възстановяване 

носимоспособността на съще ствуващата път ната настилка и равността на пътното покри 

тие, решаване проблемите с отводняването и увеличаване експлоатационния период на пътя, 

което да доведе до подо бряване на условията за експлоатация, безопасността и комфорта на 

движение – договора е в изпълнение до края на 2020 г. 

Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево" - ул."Росица”, ул."Стара 

Планина" и ул. "Цар Симеон" - целта е да се извърши реконструкция на уличните настилки и 

да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. 

Строителните работите ще се извършват въз основа на одобрените инвестиционни проекти, 

ведно с количествените сметки към него и изискванията на настоящата техническа 

спецификация – изпълнение на сключения договор през 2020 г. 

„Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево“, включващ ул. “Марин 

Попов“, ул. "Опълченска”, ул. "Княз Александър І Батенберг", ул."Иван К.Устабашиев", 

ул."Александър Стамболийски”, ул. "Ст. Бъчваров " и ул." Стара Планина"- от кръстовището 

с ул. „Никола Д. Петков” до края на регулацията на града. Целта на ремонтните работи е да се 

извърши реконструкция на уличните настилки и да се гарантира носимоспособността, 

равността и отводняването им от повърхностни води. Строителните работите ще се 

извършват въз основа на одобрените инвестиционни проекти, ведно с количествените сметки 

към него, издаденото разрешение за строеж и изискванията на настоящата техническа 

спецификация. Изпълнява се през 2020 г., въз основа на сключен договор. 

 

1.3.  Община Дряново  
 През 2019 г. община Дряново е успяла да приключи следните заложени мероприятия 

за подобряване на безопасността на движението по пътищата: 

 В определените срокове е приключил ремонта на 9 бр. улици по договор „За 

реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Дряново, с което се възстановиха и 

подобриха транспортно-експлоатационните качества, допринесли за осигуряване на 

по-добри условия за БДП на пешеходци и автомобили. 

 Освежена хоризонтална маркировка и пешеходни пътеки с информационни 

надписи „Погледни” и беше положена нова, подменени са пътни знаци за ветикална 
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сигнализация в населените места на общината, които са загубили 

светлоотразителната си способност, деформирани или увредени – А18, А19, А21, 

А26, А32, В1, В10, В21, В21, В24, В27, В28 и други. 

 Приключен е ремонта в определените срокове на два броя общински пътища, извън 

населените места: GAB2117/III-609 и GAB3120/III-609 – освежаване на 

съществуваща хоризонтална маркировка и полагане на нова. 

 Повишаване на гражданската информираност през 2019 г. – информационни 

кампании за основни правила за движение по пътищата на пешеходци и 

велосипедисти, като са изнесени лекции в началото на учебната година от 

инспектор в Детска педагогическа стая към РУ – Дряново в училищата СУ 

„Максим Райкович” и ПГИ „Рачо Стоянов”. 

 Целогодишно продължава регистрацията на ППС с животинска тяга, с цел да бъдат 

приведени във вид съгласно ЗДП, като за община Дряново общата бройка е 61 

регистрирани. 

 Целогодишно се реагира на сигнали за безстопанствени коне, които се движат 

свободно по пътищата и създават опасност от ПТП – със съдействието на фирма са 

заловени 11 броя коне и отведени в специално определено общинско място. 

 

1.4.  Община Трявна 

Усилията са насочени за постигане на видим напредък и резултати водещи до намаляване 

броя на ПТП на територията на община Трявна и свеждане до минимум на броя на 

пострадалите. 

Поддържана е  в изправност на наличната автомобилна техника на община Трявна, 

осигурени са правоспособни водачи на автомобилния парк, в т. ч- и на ученическият автобус. 

Гарантирано е спазване на  мерки за безопасност за предпазване на служителите и 

работниците на община Трявна от наранявания или загуба на живот в резултат на 

пътнотранспортни произшествия по време на работа чрез периодичен инструктаж. 

За новата учебна година са планирани занимания с деца и ученици от учебните заведения 

на територията на община Трявна по теми, свързани с безопасността на движение;  

Предприети са  действия за ограничаване на скоростта на движение в близост да детски 

заведения и училища. 

Приетите мерки за повишаване на безопасността на уязвимите участници в 

движението година са в посока:  

    Извършване на ремонтни дейности (реконструкция и рехабилитация на улична и 

тротоарна настилка в част от населените места). Ремонт на компрометирани участъци от 

четвъртокласната пътна мрежа. Периодично обновяване на хоризонталната маркировка в 

населените места и в критичните участъци от общинската пътна мрежа. През периода е 

завършил изцяло на запланувания ремонт за годината  на улична мрежа,  включващ  27 

улици, ремонтирани основно в гр. Трявна и гр. Плачковци. Ремонт на общински пътища – 

завършени са заплануваните 12. Подменена е  повредената вертикална сигнализация. 

Заличена е  неподходяща пътна маркировка; 

Извършва се системен контрол на паркирането върху паркоместа предназначени за 

спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани от хора с увреждания, както 

и поддържане маркировката на паркоместа за хора с увреждания.  

Община Трявна стопанисва и отговаря за поддържането на пътищата от 

четвъртокласната мрежа. Като цяло общинската пътна мрежа е в относително добро 

състояние, като на най-компрометираните участъци се извършват текущи ремонти, съгласно 

бюджета, с който разполага общината. 
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На всички общински пътища се извърши подрязване на храсти. Има сключен договор 

с фирма, която осигурява проходимостта на пътищата при зимни условия. Със собствена 

техника е организирано почистването на улиците от сняг и лед в населените места. При 

необходимост пътищата и улиците се обработват срещу заледяване чрез опесъчаване. 

Осъществени са съвместни инициативи между РУ-Трявна, детските и учебни 

заведения на територията на община Трявна, с цел повишаване на информираността сред 

децата и учениците за правилата за безопасно движение по пътищата. Стремежът е чрез 

училищните ръководства и учителските колективи да се постигне по-висока отговорност и 

лична самодисциплина и безопасност за децата пешеходци. Непрекъснато протичат мерки за 

повишаване на гражданската информираност – чрез ТВ НЕТ САТЕЛИТ  и в-к „Тревненска 

седмица“. 

 Усъвършенства се  и се оптимизира  контролната дейност по отношение 

техническата изправност на превозните средства за обществен превоз на пътници, за 

наличието на задължителната застраховка „Злополука” и използването на обезопасителни 

системи от пътниците. Представителите на РУ-Трявна  са осъществявали системен пътен 

контрол на местата, където често настъпват ПТП. Представителите на РУ-Трявна  са 

осъществявали контрол за употреба на алкохол, наличие на свидетелства за управление на 

МПС и др. под. на територията на община Трявна. 

Извършва се  контролна инспекция, свързана с пътната безопасност на пътищата в  

общината. Предприети са   необходимите мерки за посрещане неблагоприятните условия на 

зимния  сезон.  Отстранява се своевременно избуяла растителност, там където   е застрашена 

видимостта на пътя. 

     Изпълнените и описани по-горе основни задачи, заложени в плана са съобразени с целите 

и приоритетите за усъвършенстване организацията на движение и оптимизиране на пътния 

контрол, за предотвратяване на тежки пътнотранспортни произшествия и опазване здравето и 

живота на гражданите. 

 

 След докладването на информациите, г-жа Пенева помоли всяка една община на 

територията на областта, както и Областно пътно управление да направят оглед на 

стопанисваните от тях пътища (общински и републикански) за знаци, които са от стара 

временна организация на движението, които да бъдат премахнат в най-кратък срок. 

  

М. Пенева : Моля общините, когато имате заседание на Общинските си комисии, да бъдем 

уведомявани за датата, часа и дневния ред.  

 

Г-жа Пенева предложи да бъде приет за сведение така представения отчет за 2019 г.  
 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 
 

 

По т. 2. и т. 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 

През 2019 г. на територията на област Габрово са регистрирани 584 ПТП, от тях 485 
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само с материални щети и 109 тежки ПТП. В резултат на тежките ПТП са загинали 6 и са 

ранени 115 души. За предходната 2018 г. регистрираните ПТП са 681, от тях 600 с 

материални щети и 81 с пострадали – загинали 7 и 93 ранени. 
 От регистрираните 584 ПТП, 186 ПТП или 31% от общия брой са по пътища от 

републиканска пътна мрежа /РПМ/ стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ и 

Областните пътни управления. Тридесет и шест от ПТП /32% от всички тежки ПТП/ 

настъпили по пътищата на РПМ са с тежки последици, при които са загинали 3 - /50%/ и са 

ранени 38 - /32%/. За същия период на 2018 г. от регистрираните 681 - 224 ПТП /33%/ са по 

пътища от РПМ, като 23 са тежки ПТП /28%/ с 7 загинали /100%/ и 30 ранени /32%/. 

На път І – 4, като най-натоварено направление за движение на автомобилния трафик 

през областта, за отчетения период са настъпили 45 ПТП, от тях 5 тежки ПТП с 1 загинал и 5 

ранени. Трите тежки ПТП настъпват в района на м. Функата до гр. Севлиево, където е налице 

не ремонтиран участък от пътя с множество неравности и износена асфалтова настилка. При 

тях в едното ПТП, МПС напуска пътното платно и се блъска в скат, в резултат на което е 

пострадал водача, а при второто и третото ПТП, насрещно движещи се МПС се сблъскват 

странично. Четвъртото ПТП настъпва при км 73+500 между два товарни автомобила, като 

при спускане по надлъжен наклон и недостатъчна дистанция се сблъскват отзад – ранен е 

единия водач. Петото тежко ПТП настъпва на 31.10.2019 г. при км 99+400 /м. Кална кория/, 

където поради несъобразена скорост товарен автомобил движещ се в посока гр. Велико 

Търново на хоризонтална лява крива с наклон излиза в дясно от пътното платно и се 

преобръща. За сравнение през 2018 г. ПТП са 71, от тях 10 тежки ПТП с 3 загинали и 11 

ранени, като 4 от произшествията са настъпили при неправилно изпреварване, 4 при 

несъобразена скорост, 1 внезапно навлизане в лента за насрещно движение без причина и 1 

при неправилно завиване в обратна посока. 

На път І – 5 от началото на годината са настъпили 48 ПТП – 13 са тежки ПТП с 14 

ранени. Шест от произшествията настъпват поради несъобразена скорост с 

метеорологичните условия и релефа на пътя. Три ПТП са възникнали при неправилно 

изпреварване, в други две не е спазена дистанция между МПС. През м. юни в участъка на 

прохода Шипка са настъпили 2 ПТП с пострадали водачи на МПС, където поради 

заслепяване от слънчевата светлина превозното средство напуска платното за движение и се 

блъска в скат. За 2018 г. регистрираните ПТП са 35, от тях 2 тежки ПТП с 2 ранени водачи на 

МПС. Тежките ПТП са настъпили през летния сезон в участъка на прохода Шипка, като при 

едното л. а-л извършва неправилно изпреварване и се блъска в насрещно движещото се МПС, 

при второто мотоциклетист при спускане в посока гр. Габрово на лява крива губи контрол 

над мотоциклета и пада на платното за движение. 

По път ІІ – 44 /Севлиево – Габрово/, където през последните години се наблюдава 

увеличение на трафика са настъпили 32 ПТП, от тях 4 са тежки ПТП с 5 ранени. Едното 

произшествие е настъпило при влошени метеорологични условия, където се сблъскват 

велосипед и лек автомобил – ранен велосипедист. Второто ПТП е на кръстовище при км 

20+348 за с. Враниловци, като в резултата на несъобразена скорост и недостатъчна 

дистанция, МПС блъска отзад движещото се пред него и намаляващо скоростта, за да завие 

друго МПС – ранен водач. При третото и четвъртото ПТП механизма и причините за 

настъпване при двете произшествия са идентични лек автомобил завива наляво за кв. 

Войново, гр. Габрово и отнема предимството на движещо се направо МПС. През 

предходната: 2018 г. са регистрирани 36 ПТП с материални щети и 6 тежки ПТП, при които 

са загинали 3 и ранени 6. Същата година се извършва рехабилитация на пътя и въпреки 

въведените ограничения тежките ПТП са настъпили в резултата на несъобразена скорост – 2, 

неправилно изпреварване – 2, на пътен възел навлизане в платното за насрещно движение – 1 
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и отнемане на предимство – 1. 

Шестдесет и едно пътнотранспортни произшествия са настъпили по пътища трети 

клас от РПМ на територията на област Габрово. При 14 от тях определени като тежки  са 

загинали 2 и са ранени 14. В едното ПТП на път ІІІ-401 „Граница Ловеч-/Кормянско-Малък 

Вършец“ при км 49+175 товарен автомобил /бетоновоз/ на лява крива излиза в дясно от 

пътното платно като се преобръща, в следствие на което се удря и ОСП /мантинела/ - ранен е 

водача, който след няколко дни почива в лечебното заведение. Второто пътнотранспортно 

произшествие със загинал е на път ІІІ-403 „О.п. Севлиево-Малък Вършец-Крамолин“ при км 

3+900 се сблъскват насрещно движещи се велосипед с монтиран двигател с вътрешно горене 

и л. а-л, при което загива велосипедиста. Останалите 12 тежки ПТП с 14 ранени са по 

различни пътища от този клас на територията на областта, като основната причина за 

възникването им е несъобразената скорост на движение.  През 2018 г. ПТП по пътища ІІІ-ти 

клас от РПМ са регистрирани 76 ПТП, от тях 5 с тежки последици, резултата е 1 загинал и 11 

ранени, като само в едно от ПТП между товарен автомобил и автобус е загинал 1 и са ранени 

По пътища от общинска пътна мрежа са регистрирани 36 ПТП с материални щети и 5 

тежки ПТП с пострадали лица – 6 ранени: двама велосипедисти от тях едно дете, един 

мотоциклетист, двама водачи на автомобили и един пътник в тях. За календарната 2018 г. по 

пътища стопанисвани от отделните общини в областта са регистрирани 39 ПТП с материални 

щети и 4 тежки ПТП, при които са пострадали 4 – 3 водачи на МПС и 1 пътник. 

Състояние на пътнотранспортната обстановка - пътнотранспортни  произшествия 

01.01. – 31.12. 2019 г. 2018 г. 2017 г 2016 г. 2015 г. 

Общо ПТП 594 681 673 899 723 

Тежки  ПТП 109 81 76 81 67 

Загинали 6 7 7 11 11 

Ранени 115 93 88 86 71 

 
Разпределението на ПТП по общини е следното: 

ОБЩИНА ПТП с мат. щети 

2019 г. / 2018 г. 

Тежки ПТП 

2019 г. / 2018 г. 

Загинали 

2019 г. / 2018 г. 

Ранени 

2019 г. / 2018 г. 

Общ. Габрово 218  /  271 70 / 50 2 / 4  78 / 59 

Общ. Дряново 40  /  48 4 / 4 0 / 0 4  / 4 

Общ. Севлиево 201  /  243 31 / 25 4 / 3  29 / 28 

Общ. Трявна 26  /  38 4 / 2 0 / 0  4  /  2 

Всичко 485  /  600 109 / 81 6 / 7  115 / 93 

 

Анализът на обстановката по БД в област Габрово ни насочва, че е необходимо за 

в бъдеще да се работи приоритетно в следните направления на дейност: 

1. Ограничаване на пътния травматизъм и намаляване на тежките ПТП на територията 

на областта чрез планиране и провеждане на организационни, превантивни, контролни и др. 

мероприятия, съобразени със спецификата на пътнотранспортната обстановка. Предприемане 

на необходимите мерки за подобряване безопасността на движение и постигане на 

заложените цели в  разработената от ОДМВР – Габрово  “Стратегия за подобряване 

безопасността на движението на територията на Габровска област” до 2020 г., съобразена с 

Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на 

Република България за периода 2011 – 2020 г.  

2. Съвместно с говорителя на ОДМВР и съдействието на общините, СМО и 

неправителствените организации провеждане на превантивни мероприятия с цел 

информиране на обществеността за настъпилите тежки ПТП и негативните последици от тях. 
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Разясняване причините за настъпването им и даване на полезни съвети и препоръки към 

водачите, пешеходците и останалите участници в движението за тяхното недопускане. 

3. Оптимизиране на местата и времето за контрол на скоростните режими. 

Активизиране работата с техническите средства за контрол на скоростта, чрез мобилните 

системи TFR1-M и СПУКС. Контрола да се планира ежедневно.  

4. Ежеседмично провеждане на специализирани полицейски операции по метода за 

“широкообхватен контрол”, като се ангажират максимален брой униформени служители от 

структурните звена на ОДМВР – Габрово. Създаване на организация за засилен контрол в 

нощните часове през почивните дни в селската част на общините. Провеждане на СПО за 

обезпечаване безопасността на пешеходците. Превенция и контрол на водачи, които 

управляват агресивно и извършват демонстративни нарушения на правилата за движение. 

Засилен полицейски контрол над водачите управляващи МПС след употреба на алкохол и 

упойващи вещества и неправоспособни водачи по общински пътища, пътища от ІІІ-ти клас 

от РПМ и в малките населени места в общините. 

5. Създаване на организация за увеличение на контролната дейност на нарядите 

спрямо нарушителите на правилата за движение по пътищата, като се имат в предвид 

показателите на аварийността на обслужваната територия. Да се преразгледат 

съществуващите разстановки за работа и часови графици, съобразно пътно - транспортната 

обстановка в общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, като се пренасочат сили и 

средства към уязвимите участъци. Местата за контрол на нарядите по пътища I-ви, II-ри и ІІІ 

клас, в зависимост от трафика, аварийността, УКПТП и други показатели по БД, да се 

определят ежедневно. 

6. Да се плануват и проведат СПО, съвместно с представители на Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администраци“, за изпълнение на заповедите за ограничаване на 

движението на товарни автомобили, селскостопанска и земеделска техника, по определени 

участъци от републиканската пътна мрежа на обслужваната от ОД МВР – Габрово територия. 

При плануване и провеждане на СПО особено внимание да се обърне на извън-габаритната 

земеделска техника и прекачения към нея инвентар и ремаркета, обозначаването им със 

светлинна сигнализация, наличието на съпровождащи автомобили и движението през 

тъмната част от денонощието. 

7. Повишаване активността на служителите работещи по контрол на пътното 

движение по отношение на превантивната дейност. Съгласно изискванията на Инструкция за 

организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното 

движение per. № 8121з-749 от 20.10.2014 г. при обхождане на маршрута от полицейските 

патрули да се следи за състоянието на пътя и пътните принадлежности /пътни знаци, пътна 

маркировка, светофарни уредби, предпазни огради, улично осветление и други технически 

средства за организация и регулиране на движението/, като при констатиране на 

неизправности, на основание чл.165, ал.1, т.3 от ЗДвП, сектор „Пътна полиция” да изготвя 

сигнални писма до собствениците на пътя или администрацията управляваща пътя, в които 

да се дават конкретни предложение за подобряване на безопасността на проблемните места. 

8. Завишаване степента на контрол от страна на преките ръководители и работа по 

повишаване квалификация на състава. 

9. Да се работи съвместно с общините в областта и неправителствени организации за 

изграждане на системи за видео наблюдение в централната част на градовете. 
 

Приемане на анализа на ОД на МВР - Габрово 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 
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По т. 5: 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 

Екипите на РДПБЗН - Габрово са реагирали на следните произшествия на територията 

на Област Габрово, както следва: 

 За периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г.: катастрофи с транспортни средства - 6 бр., 

пожари в транспортни средства - 8 бр., разчистване след ПТП - 8 бр., отстраняване на 

паднали дървета и камъни от пътното платно - 8 бр. 

 За периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.: катастрофи с транспортни средства - 22 бр., 

пожари в транспортни средства - 28 бр., разчистване след ПТП - 34 бр., отстраняване 

на паднали дървета и камъни от пътното платно - 52 бр. 

През 2019 година, съгласно утвърден учебен план, служителите на РДПБЗН - Габрово 

преминават обучения за реакция при ПТП и безопасно движение до и от произшествия. 

Съгласно План с рег. № 3286р-30638 / 09.07.2019 г. от Министъра на вътрешните работи, 

се извършиха и следните дейности по подобрявне безопасността на джижение по пътищата 

от служители на МВР: 

 Най-малко веднъж месечно се извършват проверки за употреба на алкохол на 

водачите на служебни автомобили. 

 Извършени са обучения на водачите на специални автомобили за управление на 

полигон.  

 Провеждат се инструктажи за безопасно управление на автомобилите; 

 В ежедневните инструктажи се акцентира върху използването на системите за 

безопасност в автомобилите, като особено внимание се обръща върху използането на 

предпазни колани. Напомня се се на водачите, че е забранено използването на 

мобилни телефони по време на управление, без използване на устройство "Свободни 

ръце". 

 Проведени са обучения във връзка с Наредба № I-141 / 18.09.2002 год. за условията и 

реда, при които се използва цпециален режим на движение от МПС. 

Извън тези набелязани мерки, ръководството на РДПБЗН - Габрово постоянно 

организира и контрилира следните мероприятия: 

 Всички служебни автомобили на РДПБЗН - Габрово преминават регулярно и в срок 

годишни технически прегледи в лицензирани пунктове. 

 Всички служебни автомобили преминават сезоно техническо обслужване и 

подготовка за работа в съответния сезеон (при преминаване в пролетно-летния и 

есенно-зимен сезон). 

 Всички неизправности по служебните автомобили, които нарушават правилата за 

безопасно управление и експлоатация се отстраняват своевременно или същите се 

спират от движение до страняване на проблема. 

 

 Г-жа Пенева предложи да бъдат приети за сведение така представените отчети. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 
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По т. 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 предприети 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; 

      

Вид превоз Брой 

проверки 

Брой 

АУАН 

Брой 

НП 

Автобуси за обществен превоз 30 1 1 

Товарни автомобили за обществен транспорт 210 25 24 

Товарни автомобили, превоз за собствена сметка 103 13 15 

Товарни автомобили, превоз на опасни товари 6   

Автомобили с чужда регистрация 1   

Таксиметрови автомобили 69 3 6 

Транспортни предприятия за превоз на пътници и товари 10 11 11 

Проверки на пунктове за периодичен преглед за проверка 

техническа изправност на ППС 

9 1 1 

Проверка на учебни центрове за обучение на водачи за 

придобиване на правоспособност за управление на МПС 

3   

Общо за периода:  54 58 

 

През отчетния период са изпратени уведомителни писма до учебните центрове за 

подготовка на водачи, по пунктовете за ГТП на превозните средства, до собствениците на 

автогари, както и до управителите на транспортни фирми извършващи превоз на пътници и 

товари, които писма съдържат предписания да подготвят техниката, с която разполагат за 

експлоатация във зимни условия. Съгласувана и утвърдена от Областен управител в програма 

за превантивни мерки за създаване на нормални условия за живот и работа през есенно-

зимния сезон 2019-2020 г. 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” реализира проект за 

надграждане на електронните регистри и системата за контрол – по електронен път ще бъдат 

обменяни различни данни с МВР, мярка която ще доведе до спиране на злоупотребите при 

периодични технически прегледи и повишаване контрола при изпитите на кандидатите за 

водачи на МПС. 

Предложение за приемане на доклада на ОО „Автомобилна администрация” - Габрово. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 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. 

Прилагани териториални мерки по БДП в областта от институциите в системата на 

предучилищно и училищно образование 

 Проведени са инструктажи за БДП извън ДГ и училището; 

 Проведени са педагогически ситуации с децата в направление „Околен свят“; 

 Организирани са и са проведени открити педагогически ситуации с деца от всички 

възрастови групи по темите „Светофар“, „На улицата“, „Премини правилно“, 

„Внимавай в сигнала“, „Открий грешките“. 

 Изготвени са информационни табла, посветени на пътната безопасност; 
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 Проведени са инициативи с участието на родители, посветени на актуални теми като 

поведението на децата в автомобила, в градския транспорт и на тротоара; 

 Реализирани са изобразителни дейности на тема: „Улично движение“. 

 Извършено е обезопасяване на детските градини и прилежащите им райони. 

 Участие в информационни кампании чрез изработване на табла, презентации, 

конкурси за рисунки; 

 Провеждане на родителски срещи и дискутиране на актуални проблеми на пътната 

безопасност и информираност, свързани с рисковото поведение на възрастните, 

личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и останалите участници 

в движението.  

 Направена оценка и анализ транспортната инфраструктура в близост до училището, 

както и степента на обезопасяване на прилежащите райони; 

 В часовете на класа са предоставени актуални данни за броя на жертвите при ПТП, 

особено внимание е отделено на децата – жертви и ранени при ПТП;  

 Проведени са беседи с учениците за безопасността им на пътя, като учениците 

споделят случки на пътнотранспортни произшествия, на които са били свидетели или 

участници; 

В училищата от област Габрово продължи изнасянето на беседи от служители на „Пътна 

полиция” при ОДМВР - Габрово през  учебната 2019/2020 година с учениците по проблемите 

на безопасността на движение по пътищата, към сайта на всяко училище ще се направи и 

рубрика по „БДП”. 

Обобщена информация за осъществения инструктаж, относно поведението на децата и 

учениците - като участници (пешеходци) в движението по пътищата при усложнени 

метеорологични и пътни условия: 

 За детските градини – проведен инструктаж на децата – да се използват 

светлоотразителни жилетки при излизане извън учебното заведение, установени са 

правила за организиране на пътуването на децата, живеещи в населено място, в което 

няма ДГ. 

 За училищата – проведен начален и периодичен инструктаж за безопасни условия на 

труд и за безопасност на движението по пътищата, за пътуващите ученици с 

училищни автобуси – проведени инструктажи за БДП и за поведението им по време на 

пътуване. Извършен е и инструктаж на шофьорите на училищни автобуси, 

ежемесечно се определят дежурни учители, които пътуват с училищните автобуси. 

Провеждат се „ 5 минутка” от учителите в последния учебен час с учениците от първи 

до седми клас, като се припомнят правилата за безопасно поведение на учениците като 

пешеходци. 

 За РЦПППО – Габрово, ЦПЛР-Астрономическа обсерватория и планетариум – 

Габрово, ЦСОП - Габрово ЦПЛР – Детски комплекс „Йовко Йовков” – Севлиево – има 

осигурени условия за провеждане на нормални учебни занятия и са проведени 

инструктажи, относно поведението на децата и учениците , като участници и 

пешеходци в движението по пътищата и при усложнени метеорологични и пътни 

условия. 

 

Приемане на доклада на РУО - Габрово 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 
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По т. 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. 

Информацията изискваща участъците с концентрация на ПТП за 2019 г. се очаква от ОД 

на МВР в рамките на м. април 2020 г. и към този момент на може да бъде докладвана. 

Подадена бе информация за такъв участък с концентрация на ПТП през 2018 г. – по път 

София – Варна, в участъка на бензиностанция „Лукойл”. През цитираната година са станали 

общо 7 бр. произшествия по вина на водачите. Предприети са мерки чрез поставяне на 

допълнителни знаци и оптична маркировка. 

 

По т. 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. 

 

Справка за броя на приетите и обслужени от екипи на ЦСМП – Габрово през 2019 г. и 

2018 г., повиквания, касаещи пострадали при ПТП: 
Брой пострадали при ПТП (01 януари – 31 декември 2019 г.) 

Общо В т.ч. до 18 г. Хоспитализирани Тежки Смърт 

159 19 98 58 5 

 

Брой пострадали при ПТП (01 януари – 31 декември 2018 г.) 

Общо В т.ч. до 18 г. Хоспитализирани Тежки Смърт 

210 20 99 44 7 

 

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

филиали) 
Средно време в минути за реакция на екип (01 януари – 31 декември 2019 г.) 

ЦСМП Филиал Габрово Филиал Севлиево Филиал Дряново Филиал Трявна 

13 9 19 9 9 

 

Средно време в минути за реакция на екип (01 януари – 31 декември 2018 г.) 

ЦСМП Филиал Габрово Филиал Севлиево Филиал Дряново Филиал Трявна 

13 10 18 10 9 

Кратък анализ при съпоставка на данните за 2018 г. и 2019 г., показва снижаване на 

общия брой пострадали при ПТП. 

Ежемесечно се подава справки за пострадали при ПТП към Министерство на 

здравеопазването, които освен докладваната информация, съдържа и следната справка: 

 Време на настъпване на инцидента (ПТП) – в интервала от 12:00 до 18:00 часа 

стават 59% от ПТП; 

 Място на настъпване на инцидента – 67% по пътищата в рамките на населено 

място; 

 Възраст на пострадалия – работоспособна възраст (18-64 г.) – 74,4% 

 Пол на пострадалия – 70,1%  - мъже и 29,9% - жени. 

Планираните и предприети мерки за подобряване безопасността на движението по 

пътищата касаят недопускане на ПТП по вина на ЦСМП – Габрово включват: 

 Контрол на персонала – подбор на персонала, периодични квалификационни 

обучения, медицински преглед и проверка за употреба на алкохол на водача и 

медицински лица,преди застъпване на дежурство; 
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 Контрол на автомобили – регулярни технически прегледи (КАТ и сервизна 

работилница на ЦСМП), технически прегледи и ремонт във фирмен сервиз при 

конкретен повод; 

Анализът показва сходни времеви данни през 2019 г, спрямо 2018 г. ори незначително 

подобрение във филиали Габрово и Дряново, запазване времената за достигане във филиал 

Трявна и леко влошаване във филиал Севлиево. 

По отношение на квалификацията на персонала и използваната апаратура и пособия 

има отчетливо подобрение чак през четвърто тримесечие на 2019 г., в резултат на 

преодоляване на кадровия дефицит (за лекари) и получени 4 напълно оборудвани 

реанимационни автомобила. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

По т. 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. 

През периода от 01.10.2019 г – 31.12.2019 г на територията Габровски съдебен окръг 

са образувани 13 наказателни производства за престъпления по транспорта, при които 

допуснатите нарушения на правилата за движение по пътищата са довели до смърт на две 

лица, средни телесни повреди на 11 граждани, сред които едно непълнолетно лице. 

 Окръжна прокуратура – Габрово ръководи разследването на 2 бр. разследване на два 

пътни инцидента, довели до смърт на две лица.  

Районна прокуратура – Габрово (и двете териториални отделения – гр. Дряново и гр. 

Трявна) ръководи разследването на 8 бр. досъдебни производства. Районна прокуратура – 

Севлиево ръководи разследването по 3 досъдебни производства. 

 Анализа за отчетните данни за последното тримесечие на 2019 г. при сравнение със 

същия период на 2018 г. установява увеличение на настъпилите тежки пътни инциденти – от 

8 бр. (2018 г.) – на 13 броя (2019 г.). Запазва се броя на произшествията, при които е 

причинена смърт на участници в движението – през 2018 (четвърто тримесечие) има 2-ма 

загинали, и през 2019 г (четвърто тримесечие) – починалите са също двама. 

Пострадали лица със средни телесни повреди през 4-то тримесечие на 2018 г. са 6 

пълнолетни лица, а през 2019 г. през същия период тежки пътни инциденти са довели до 

средни телесни повреди на 11 лица, две от които малолетни и 1 непълнолетно. 

 През цялата 2019 г. на територията на съдебен окръг Габрово са образувани общо 39 

наказателни производства за престъпления по транспорта, при които допуснатите нарушения 

на правилата за движение по пътищата са довели до смъртта на 5 пълнолетни лица, тежки 

телесни повреди на 13 граждани, 1 от които е непълнолетно лице и средни телесни повреди 

на 22 лица, от които 2 малолетни и 3 непълнолетни. 

През 2019 г. Окръжна прокуратура – Габрово е наблюдавала 5 досъдебни 

производства, районните прокуратури в областта са ръководили разследване по 34 

наказателни производства, по 27 от тях разследването продължава. 
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Предложението за приемане на доклада на Окръжна прокуратура. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 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. 

През 2019 г. регионална здравна инспекция – Габрово е предприела мерки за подобряване 

безопасността на движението по пътищата с областта в две направления: 

 Контрол на МПС, собственост на инспекцията – периодичен и годишен технически 

преглед за техническа изправност на автомобилите и ремонта им в оторизирани 

сервизи; 

 Контрол на служителите, управляващи МПС – осигуряване на медицински преглед на 

водачите на МПС, проверка за употреба на алкохол преди започване на работния ден, 

както и провеждане на инструктаж по безопасност на движението по пътищата. 

Предприети са следните мерки: 

 ГТП на МПС от автопарка на РЗИ-Габрово; 

 Ремонт на автомобилите в оторизиран сервиз; 

 Ежедневен медицински преглед на водачите на МПС; 

 Ежедневни проверки на МПС за употреба на алкохол преди започване на работния 

ден; 

 Инстуктаж на водачите на МПС за безопасност на движението по пътищата; 

 

Предложението за приемане на доклада на РЗИ-Габрово. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

По т. 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. 

 Няма подадена информация към датата на заседанието. 

 

 

По т. 12: Попълване на таблици – Приложение №1 и Приложение №2 – от всички 

членове 

 Във връзка с получено писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата” с вх. №ОСК-14-63 от 10.01.2020 г. и Решение №776 от 19 декември 2019 на 

Министерски съвет, всички членове на ОКБДП трябваше да попълнят и изпратят в срок до 

23.01.2020 г. информацията изискваща се в две приложения: 

 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 

В рамките на указания срок се получиха информациите на съответните институции, които 

бяха обобщени. 
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Г-жа Пенева предложи да бъдат гласувани за одобрение получените информации и 

изпратени в обобщен вид към ДА БДП в указания краен срок – 31.01.2020 г. 

Предложението за приемане на Приложение №1 и Приложение №2. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

По т. 13. Текущи 

 Приемане на годишен отчет на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата; 

 Приемане на план на заседанията на комисията. 

По предложение на Председателя на ОКБДП, да бъде включен представител на ИА 

„Железопътна администрация” от съответната районна железопътна инспекция в състава на 

Комисията.  

Изготвяне на „Генерални планове за организация на движението в населените места” и 

разработване на „Проект за организация на движението извън границите на населените 

места” – в рамките на следващия отчетен период да бъдат заложени в бюджетите на 

съответните стопани на пътища, съгласно чл. 4 и чл. 6 от  Наредба №1 от 17 януари 2001 г. за 

организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. 

 

Предложение за приемане на т. 13 от дневния ред 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за - 14, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието беше закрито. 

 

 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 
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; 



18 
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА  /П/ 

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 

 

 

 

Изготвил протокола:   /П/ 

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 


