РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово

Рег. № ОСК-14-307 /7/

Препис!

04.07.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 10
Днес, 02 юли 2019 г. (вторник) от 16:00 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. инж. Росен Яръмов – упълномощен представител - Община Дряново
5. Николай Лалев - Община Севлиево
6. Николина Николова - Община Трявна
7. инж. Добринка Иванова – упълномощен представител ОПУ – Габрово
8. Пенчо Пенчев – ОД на МВР – Габрово
9. Деян Дойнов – РУО на МОН – Габрово
Отсъстваха:
1. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово
2. Любен Симеонов – СБА – Габрово
3. Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация” - 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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ДНЕВЕН РЕД:
1. Общински програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата на
територията на Област Габрово за 2019/2020 г
Докладват представители на Общините:
Деян Дончев - Община Габрово
инж. Николай Лалев - Община Севлиево
Николина Николова - Община Трявна
инж. Росен Яръмов - Община Дряново
2. Програма за провеждане на информационни кампании насочени към безопасност на
движението по пътищата през 2019/2020 г.
Докладва:
Пенчо Пенчев – сектор „ПП” при ОД на
МВР – Габрово
3. Програма за провеждане на информационни кампании насочени към безопасност на
движение по пътищата по училищата в област Габрово през 2019/2020 г.
Докладва:
Деян Дойнов - РУО – Габрово
4. Подготовка за Пърият учебен ден през 2019 година – задачи.
5. Обсъждане на сигнали от граждани, постъпили в Областна администрация - Габрово
6. Текущи

Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе
приет единодушно с 9 гласа ,,ЗА”.
Членовете на съвета 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.
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По т. 1: Общински програми за подобряване на безопасността на движението по
пътищата на територията на Област Габрово за 2019/2020 г.
1.1. Община Габрово – От програмата на Община Габрово за 2019/2020 г. става
ясно, че за цитирания период ще се работи за предотвратяване на ПТП в
населените места на общината в следните направления:
 Поддържане, рехабилитация и изграждане на нова, безопасна за всички
участници в движението транспортна инфраструктура;
 Изпълнение в градски условия на проектни решения за успокояване на
движението – поставяне на изкуствени неравности по пешеходни пътеки,
кръгови кръстовища и нови светофарни уредби;
 Информираност на населението, обучителни програми за деца и ученици,
свързани с безопасността на движение;
През 2019 и 2020 година се предвижда да бъдат изпълнени текущи ремонти на улици
и участъци от улици, укрепване на различни участъци, отводнителна система и изграждане
на тротоари и други.
За улиците, съвпадащи с републиканската пътна мрежа (РПМ), ежегодно въз основа на
двустранни споразумения, между АПИ и Община Габрово, се получават средства за текущо
лятно и зимно поддържане на 27,013 км (пътища от РПМ, попадащи в границите на
общината). През 2019 и 2020 година със средства преведи към община Габрово, ще бъдат
извършени ремонтни дейности по съвпадащите с РПМ, улици – по ул. „Хр. Смирненски”, ул.
„Брянска” (около ДХС), по ул. „Коста Евтимов” (изход в посока гр. Трявна) и поставяне на
изкуствени неравности по бул. „Трети март.
Подобрява се хоризонталната и вертикалната сигнализация и светофарното
регулиране в града, като за целта е сключен договор за поддръжка на вертикалната
сигнализация с външен изпълнител.
 Светофарно регулиране – извършва се периодична поддръжка на съществуващите
светофарни уредби;
 Хоризонтална маркировка – предвижда се продължаването на поетапното
изпълняване на маркировката с по-голяма трайност, като гаранционен срок на улици с
рехабилитирана асфалтова настилка.
 Вертикална сигнализация – поетапно се актуализира вертикалната сигнализация.
Предвижда се през периода 2019-2020 г. да се продължи монтирането на светодиодни
знаци Д17 (пешеходна пътека), с цел повишаване вниманието на шофьорите.
Предстои да бъдат доставени и монтирани нови пътни знаци и други материали,
свързани с регулиране и по-добра организация на движението в Община Габрово.
Предвижда се и въвеждането на „Зона за почасово паркиране в гр. Габрово” –
проекта включва организиране на безопасно и контролирано паркиране, както и
подмяна и допълване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация в
Централна градска част на гр. Габрово.
Предвидени ремонти на ОПМ на:
 GAB 2026 – Габрово-Борики-Източник;
 GAB 3014 – Райновци-Михайловци и улица с. Михайловци;
 GAB 2003 – Влайчовци-Здравковец и улици в с.Здравковец;
 GAB 3010 – Гъбене-Камещица;
 GAB 3083 – местност „Узана” до хижа „Партизанска песен”;
 GAB 3031 – Габрово – Чукили - Горнова могила;
 GAB 1023 – Врабците – комплекс „Люляци”;
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 GAB 3078 – Думници - Габрово
Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на
територията на Община Габрово за периода 2019-2020 г. – дейности свързани с поддържане и
основен ремонт на улична и пътна инфраструктура:
 ул. в с. Райновци;
 ул. в с. Лесичарка;
 ул. в с. Лоза;
 ул. в с. Жълтеш;
 ул. в с. Враниловци;
 ул. в с. Велковци;
 ул. в с. Гергини;
 ул. в с. Борики;
 ул. в с. Поповци, махала „Горно Янковци”, с. Прахали;
 ул. в с. Дебел дял;
 ул. в с. Орловци.
Предвиждат се и реконструкции и рехабилитации по проекти на възложи участъци в
града, с оглед подобряване на съществуваща инфраструктура и изграждане на нова, свързана
с безопасността на движението, които ще бъдат финансирани по ОПРР и собствен бюджет.
 Целеви средства от Републикански бюджет и средства от Общински бюджет:
o реконструкция на кръстовище при входа на гр. Габрово от посока В.
Търново, в кръгово.
o изграждане на кръгово кръстовище на ул. Орловска и ул. Никола Василиади
– в района на Спортна зала;
o завършване на строителен обект: Ремонт публична инфраструктура на ул.
Младост;
o рехабилитация на кв. Трендафил – ул. Хризантема и междублокови
пространства, ул. Светло бъдеще и междублокови пространства (запад);


Със средства по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.” и собствен бюджет:
o възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр.
Габрово;
o реконструкция на пътното кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово;
o подобряване организацията на движение на 5 кръстовища – подмяна на
светофарни уредби на кръстовища и изграждане на нови светофарни уредби
на кръстовища по бул. Априлов с ул. Райчо Каролев и ул. Юрий Венелин с
ул. Априловска.
 Мероприятия, свързани с подобряване безопасността на движението в Община
Габрово:
o сътрудничество с медиите за информиране населението за промени в
организацията на движение и аварийно състояние на пътната инфраструктура;
o открити занятия по Безопасност на движението за деца от детските заведения и
училищата;
o периодично изнасяне на лекции във класове начална степен (I до IV клас) и
последни класове средно образование (XI – XII клас) от ПП при ОД на МВРГаброво;
o родителски срещи в началото на всяка учебна година във връзка с
безопасността на движението;
o създаване на организация и контрол върху ежедневните пътувания на
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учениците с училищни автобуси до средищните училища;
o премахване на МПС, снети от отчет и паркиране в нарушение на ЗДП.
1.2. Община Севлиево – Общината 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, а именно:
 ежегодно се освежава 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, предимно Б2 „Спри!Пропусни движещите се
по пътя с предимство“ и Д17 „Пешеходна пътека“ на проблемни места и кръстовища за
заостряне вниманието на водачите на МПС:
 поддържане на светофарните уредби на територията на гр. Севлиево;
 трайно очертаване на разделителни острови и паркинги, чрез бордюри;
 обсъждане на предложения, проектиране и изграждане на нови паркинги и кръгови
кръстовища в град Севлиево;
 трайно обособяване на паркоместа в централната част и оживените райони на града,
като се предвиждат и обозначават места за инвалиди;
 при ремонта на тротоари се предвиждат снижения пред пешеходните пътеки, гаражите
и трасетата на пешеходните потоци в кръстовищата;
 ежегодно, избрана чрез обществена поръчка фирма извършва почистване на
общинските пътища от надвиснали храсти и дървета, което е част от предварителната
подготовка за зимния сезон;
 почистване на уличните дъждоприемни шахти от утаечни материали;
 в изпълнение на сключения договор продължава ремонта на общинските пътища и
улици в селата на територията на Община Севлиево и ремонта на улици в гр.
Севлиево, който включва следните дейности:
o ръчно изкърпване на дупки в асфалтовата настилка;
o машинно полагане на асфалтова смес в отделни участъци;
o полагане на основа от НТК;
o оформяне на банкети и отводнителни канавки;
o ремонт на пътни съоръжения, подпорни стени и водостоци;
o повдигане и укрепване на ревизионни и дъждоприемни шахти;
o ремонт на тротоари.
По предложение на Кмета на общината, от Общински съвет - Севлиево се предвижда
въвеждането на еднопосочен режим на движение в отделни улици или участъци от тях с цел
подсигуряване на нови места за паркиране.
В изградения координационен център с денонощно дежурство в сградата на общината
са монтирани системи за видеонаблюдение. На възлови места в град Севлиево работят 135
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бр. камери. В три села от общината /с. Горна Росица, с. Сенник и с. Душево/ са монтирани 31
бр. камери свързани с общинския координационен център, а в девет села /с. Кормянско, с.
Ряховците, с. Градница, с. Петко Славейков, с. Бериево, с. Дамяново, с. Столът, с. Млечево и
с. Малък Вършец/ са монтирани нови 29 бр. камери със сигнал за видеонаблюдение изведен в
самите кметства. Ежегодно се прави предложение за монтиране на нови камери в града и
кметствата и осъвременяване на действащите.
На изходите на град Севлиево успешно действат монтираните камери за разчитане
регистрационните табели на автомобилите с денонощно наблюдение в координационен
център на Община Севлиево и РУ на МВР гр. Севлиево.
Ежегодно, след настъпили промени, се актуализира изготвения РЕГИСТЪР на
изкуствените неравности за снижаване на скоростта на пътните превозни средства на
територията на Община Севлиево.
Поддържа се постоянна комуникация и взаимодействие с ОПУ Габрово и
специализираните органи на МВР, което оказва положително действие относно решаване на
проблемите, касаещи безопасността на движение на територията на Община Севлиево.
Община Севлиево продължава да работи и за промяна на трасето за пренасочване на
товарния и транзитния поток на МПС след източния мост на р. Росица към гр. Габрово (гр.
Троян) източно между града и р. Росица.
 По Мярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община
Севлиево изпълнява две проектни предложения:
1. „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404: Севлиево – Крушево –
Младен – яз. „Александър Стамболийски“. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730“. От м. Май
т.г. започна строителството на обекта, като крайния срок за изпълнение е 180 календарни дни.
Целта на проекта е възстановяване носимоспособността на съществуващата пътната
настилка и равността на пътното покритие, решаване проблемите с отводняването и
увеличаване експлоатационния период на пътя, което да доведе до подобряване на условията
за експлоатация, безопасността и комфорта на движение, проекта включва:
 реконструкция на път Севлиево/ – Крушево – с. Младен – яз. „Ал.
Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща площ на трасето
86 376 кв.м.;
 реконструкция на тротоарни настилки на обект Севлиево/ – Крушево – с.
Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща
площ на тротоарните настилки 14 171 кв.м.;
 трасе широколентов интернет кабел на обекта Севлиево/ – Крушево – с.
Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща
дължина 13 730 л.м.
2. "Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево" - ул."Росица”, ул."Стара
Планина" и ул."Цар Симеон";
 улица „Росица” има директна връзка с път ІІІ-404. Участъкът е с обща дължина
690 м и квадратура на уличната настилка 6 084 м2, като прилежащата тротоарна
настилка е с площ 2 161 м2
 улица “Стара планина” има директна връзка с път ІІ-44. Разглеждания участък
е с дължина 250 м е с квадратура на уличната настилка 2 821 м2 и прилежаща
тротоарна настилка с площ от 1 153.16 м2
 улица “Цар Симеон” има директна връзка с път ІІ-44. Разглежданият участък е
с дължина 233 м е с квадратура на уличната настилка 1 698 м2 и прилежаща
тротоарна настилка с площ от 1 029.93 м2, като за изпълнението на проекта е
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осигурено финансиране и ще бъде обявена процедура по ЗОП за избор на
изпълнител.
Провежда се процедура по обществена поръчка с предмет „Инженеринг: проектиране
и ремонт на улици в град Севлиево“, включващ ул.“Марн Попов“, ул."Опълченска”, ул."Княз
Александър І Батенберг", ул."Иван К. Устабашиев", ул."Александър Стамболийски”,
ул."Стоян 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.
 Със средства по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 год. и държавния
бюджет приключва проект на ОПУ-АПИ:
„Рехабилитация на републикански път II-44 /Севлиево – Габрово/ – от км. 0 +000 до
км. 14 +600“, в участък от РП І-4 – гр. Севлиево от км. 1 +075 до км. 4 +987 (ул. „Стефан
Пешев”, ул. „Никола Д. Петков” и ул. „Марин Попов”) до с. Яворец, чрез ОПУ гр. Габрово –
2017 - 2019 година.
Мероприятия, свързани с подобряване безопасността на движението в Община
Севлиево:
 Целогодишно, по предварително приети програми, в училищата и детските градини
на територията на община Севлиево се работи с децата във връзка с безопасността на
движението, под формата на открити и практически занятия, беседи и занимателни
игри;
 инспектората към Община Севлиево извършва ежедневен контрол и предприема
мерки за отстраняване на снетите от отчет МПС и неправилно паркиралите
автомобили в нарушение на ЗДП.
1.3. Община Дряново
Отсечката на ул. „Никола Мушанов” пред ДГ „Детелина” от пресечката с ул. „Шипка” да
стане еднопосочно движение към пресечката с ул. „Сава Йотов”, като се поставят
необходимите знаци.
 Ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на общината – през
месец март 2018 г. общината подписа договор за „Реконструкция и рехабилитация на
улици в град Дряново” (разделен в 9 подобекта), по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), проекта включва следните улици
в гр. Дряново:
 реконструкция и рехабилитация на ул. „Ал. Рашенов”;
 реконструкция и рехабилитация на ул. „Ал. Стамболийски”;
 реконструкция и рехабилитация на ул. „арх. Пенчо Койчев”;
 реконструкция и рехабилитация на ул. „Бузлужда”;
 реконструкция и рехабилитация на ул. „Г. С. Раковски”;
 реконструкция и рехабилитация на ул. „Никола Мушанов”;
 реконструкция и рехабилитация на ул. „Рачо Стоянов”;
 реконструкция и рехабилитация на ул. „Стара Планина”;
 реконструкция и рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър”.
Целта на проекта е
възстановяване и подобряване на транспортно –
експлоатационните качества на посочените улици, подмяна на тротоарната и пътната
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настилка за осигуряване на условия за безопасност на движението по пешеходци и
автомобили.
Освежаване на съществуващата хоризонтална маркировка и полагане на нова, там
където е необходимо. Извършва се еднократно всяка година до края на м. юли, както и
поставяне на информационен надпис „Погледни” до началото на м. септември.
Подмяна на повредената вертикалната сигнализация:
 поставяне на 2 бр. пътни огледала на територията на град Дряново – кръстовище на
ул. „Матей Преображенски” с ул. „Колю Фичето” и кръстовището на ГП -5 и ул.
„Шипка” – срещу бензиностанция „Петрол” - до април 2020 г.
 подмяна на негодните пътни знаци в малките населени места на територията на
общината - до ноември 2019 г.
 Мерки за предотвратяване на ПТП извън населените места
Договор за проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB 3120 от
републикански път III-609 до общински път GAB 2117 от републикански път III 609 до
границата с Община Трявна. Договора е за реконструкция и рехабилитация на пътищата
на община Дряново, който включва два пътя от общинската пътна мрежа:
 GAB 2117 / III – 609 “Царева ливада – Дряново / Искра – Радовци – граница с
община Трявна.
 GAB 3120 / III – 609 Дряново – Муця – Българени – Игнатовци – Кукля. Пътя
минава през гр. Дряново и селата Малки Българени, Глушка, Големи Българени,
Петковци и Игнатовци в Община Дряново.
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно –
експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното
тяло за осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и
удължаване експлоатационния живот на пътя, както и подобряване на отводняване на пътя,
със срок на изпълнение през м. декември 2019 г.
Взети са мерки за осигуряване на безопасността на общинските пътища, както и мерки за
повишаване на гражданската информираност чрез различни кампании:
 Кампания за регистрация на ППС с животинска тяга;
 Информационни кампании за основни правила за движение по пътищата на
пешеходци и велосипедисти.
 Изнасят се лекции от инспектор „Детска педагогическа стая” два пъти в годината,
пред учениците 1 до 4 клас.
Поради зачестилите сигнали за безстопанствени коне, свободно придвижващи се по
пътищата от общинската и републиканска мрежа, Община Дряново ше продължи дейността
по залавяне, поставяне под карантина и намиране на собственика на безстопанствените коне
на територията на общината.
1.4. Община Трявна – през периода на 2019 - 2020 г. на територията на общината, ще
се работи по следните направления:
 Управление на безопасността в населените места и безопасно поведение на
участниците в движението.
 Намаляване интензивността и скоростта на движението в района на
училища, ДГ и детски площадки, както и обучението на децата, свързано с
подобряване културата и възпитанието за безопасно управление на
велосипеди и безопасно движение по пътищата;
 Провеждане на кампании за превенция и мотивация за използването на
каски
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За осъществяване на ефективен контрол за регистрация на превишаването
на скоростта на движение, както и за повишаване на познанията на
водачите за влиянието на скоростта върху спирачния път и силата на удара
при ПТП.
ще се включат и проблемите на безопасността на велосипедното и
пешеходно движението като неразделна част от планирането и
изграждането в транспортно- комуникационно отношение и организация
на движението;
да се документират и анализират ПТП и конфликтните места по пътната и
уличната мрежа и тяхното огласяване сред населението;
да се поддържа обезопасяването на районите около училища и ДГ с пътна
маркировка, предпазни огради и ограничаване достъпа на МПС в
училищните дворове.

 Повишаване безопасността на пътната инфраструктура:
 Ремонт на уличната мрежа, полагане на износващ пласт грапава настилка,
която увеличава сцеплението и намалява спирачния път – ремонт на 27
улици;
 Ремонт на общински пътища – GAB 3327, GAB 1278, GAB 3322, GAB
3333, GAB 3337, GAB 3317,GAB 3273, GAB 3293, GAB 3282,GAB 2275 и
други – общо 12 броя;
 Ремонт на тротоарни настилки – 5 улици в гр. Трявна, 1 улица в гр.
Плачковци, кв. Божковци, двора на ОУ „В. Левски” – гр. Плачковци;
 Ремонт на подпорни стени – гр. Плачковци, кв. Минково, и в гр. Трявна;
 Освежаване на съществуваща хоризонтална маркировка и полагане на
нова, там където условията на движение го изискват;
 Подмяна на повредена вертикална сигнализация
 Контрол на паркирането върху паркоместа предназначени за спиране и
паркиране на МПС, управлявани от хора с увреждания – поддържане на
маркировката на паркоместа за хора с увреждания.
 Безопасност на общинските пътища
 Подобряване на управлението на движението по участниците от РПМ и
ОПМ – създаване на организация за информиране на водачите при промяна
условията на движение, поставяне на 3 бр. охранителни камери за
видеонаблюдение на движението на МПС на възлови точки в града, както и
съгласуване при вземане на решение на ОбКБД с представители на ОКБДП
и други компетентни органи.
 Контролна дейност – координиране работата на отделните контролни
органи, чрез създаване на съвместни екипи на службите за контрол и общ
план за целогодишна дейност;
 Повишаване качеството и обема на проверките на пунктовете, които
извършват периодични прегледи за техническа изправност на превозните
средства и учебната форма за обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС;
 Извършване на внезапен технически контрол на пътя и пунктовете за
провеждане на периодичен технически контрол, в т.ч. на кампании за
сезонни проверки на показателите за техническа изправност на МПС;
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Извършване на ежегоден технически преглед на ученическия автобус в
периода 1-15 септември;
Упражняване на контрол за спазване нормите на натоварване на МПС по
основните общински пътища.

 Повишаване на гражданската информираност – кампании, конкурси,
състезания, викторини:
 Организиране и провеждане на общински кампании по проблемите на БД,
усъвършенстване на специализираната превенция за намаляване на
травматизма с децата, юношите, младите водачи и другите рискови групи
участници в движението;
 Провеждане на информационни кампании по ползване на предпазните
колани от пътниците на задните седалки, седалките за деца в автомобилите,
предпазните каски от водачите на двуколесни ППС, светлоотразителни
жилетки за деца, пешеходци и водачи;
 Подобряване на управлението на безопасността на движението:
Укрепване на административния капацитет на специализираните звена по БД,
разработване на общинска програма за подобряването на безопасността на движението и
отчет за изпълнението й, както и усъвършенстване на системата за изследване на анализ на
причините за ПТП на територията на община Трявна.
 Повишаване на безопасността на пътната инфраструктура са предприети
следните мерки за предотвратяване на ПТП извън населените места:
 да се извърши контролна инспекция, свързана с пътната безопасност на
пътищата в общината;
 да се изготви становище за предприемане на необходими мерки за
подготовка за зимния сезон;
 да се отстранява своевременно избуяла растителност там където
е
застрашена видимостта на пътя.

Г-жа Пенева предложи да бъдат приети за сведение така представените „Програми за
подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на общините
за периода 2019/2020 г.” – Община Габрово, Община Севлиево, Община Дряново и Община
Трявна
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 9, за - 9, против – 0.
Предложението се приема.
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По т.2:
Програма за провеждане на информационни кампании насочени към
безопасност на движението по пътищата през 2019/2020 г. – ОД на МВР – Габрово:
 Традиционни акции и кампании, организирани от ОПП – ГДНП
 Акции във връзка с Националния празник 3 март, Великденските + Гергьовден
и Коледните и новогодишни празници - м. февруари, март, май и декември 2019
г.;
 Кампания на пътна полиция „Абитуриенти” и осигуряване безопасността на
движението по пътищата по време на масовите прояви, свързани с 24 май –
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - м. април
2019 г.
 Акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ - м. май
2019 г.
 Акция „Безопасно лято“ за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм
през летните месеци - м. юни 2019 г.
 Акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ и Ден
на превенцията - м. август 2019 г.
 Национален конкурс „Пътен полицай на годината – 2019“ - м. август 2019 г.;
 Кампания, свързана със студентския празник – 8 декември - м. ноември 2019 г.
 Акции и кампании съвместно с традиционни партньори:
 Традиционна акция „Зима“ (1 – 30 ноември) съвместно със Съюза на
българските автомобилисти и Българския Червен кръст с три кампании с обявяване
на по един ден без жертви на пътя - м. септември – октомври 2019 г.:
o Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към
водачите на ППС – велосипеди, ПС с животинска тяга и др.
o Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към
пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците
o Кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на
МПС, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите
спрямо пешеходците.
 Обучение на служители от структурите на „Пътна полиция“ по оказване на
долекарска помощ на пострадали при ПТП. – приключено - м. юни 2019 г.
 Предоставяне информация за пътнотранспортния травматизъм на държавни и
обществени организации, медии и други, участия в интервюта, открити форуми и
кръгли маси – през целия период на 2019 г.
 Акции и кампании съвместно с европейски партньори:
 Акции на европейската мрежа на службите на Пътна полиция – TISPOL по
график:
o От 26 февруари до 04 март 2019 г. – контрол над товарни автомобили и
автобуси;
o От 12 до 18 март 2019 г. – контрол за използването на обезопасителни
колани, детски обезопасителни системи и каски;
o От 16 до 22 април 2019 г. – контрол на скоростта;
o От 14 до 20 май 2019 г. – контрол над товарни автомобили и автобуси;
o От 04 до 10 юни 2019 г. – контрол на водачите на МПС за шофиране след
употреба но алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;
o От 01 юли до 31 август 2019 г. – засилен контрол над транзитно
преминаващите чужди граждани през територията на Република
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България;
o От 23 до 29 юли 2019 г. – контрол над автомобилите, осъществяващи
обществен превоз;
o От 06 до 12 август 2019 г. – контрол на скоростта;
o От 17 до 23 септември 2019 г. – контрол за концентрация на водачите на
МПС (използване на телефони, таблети, гледане на телевизия по време
на управление на МПС)
o От 15 до 21 октомври 2019 г. – контрол над товарни автомобили и
автобуси;
o От 10 до 16 декември 2019 г. – контрол на водачите на МПС за шофиране
след употреба но алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.
Акция на TISPOL „24 часа контрол на скоростта“ – 18 (06:00 ч.) – 19 (06:00 ч.)
април 2019г.
Операция на TISPOL „EDWARD“ – „Европейски ден без загинали на пътя – 19
или 21 септември 2019 г.“

Предложение за приемане на програмата на сектор „ПП” към ОД на МВР - Габрово
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 9, за - 9, против – 0.
Предложението се приема.

По т. 3: Програма за провеждане на информационни кампании насочени към
безопасност на движение по пътищата по училищата в област Габрово през 2019/2020 г.
– РУО Габрово
 Отбелязване на месеца на „Пешеходната безопасност” на територията на училищата в
Област Габрово се предвиждат:
 практически занаятия;
 беседи с учениците за безопасността ни на пътя, децата в която да споделят случки
на ПТП, на които са били свидетели или участници;
 изнасяне на актуални данни на броя на жертвите от ПТП (особено внимание се
отделя на децата жертви на ПТП);
 представяне на учебен филм „Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП”;
 учениците, заедно с родителите си да попълнят карти, в които да отбележат
безопасния път от дома до училище.
 За приобщаване на семействата към работата на комисиите по БДП да бъдат
проведени различни форми на взаимодействие по разглеждани проблеми във всички
класове – изложби, открити уроци, тренинги, конкурси за рисунки и макети и други;
 Запознаване на родители при провеждане на родителска среща с ролята на
семейството при възпитанието на децата по БДП;
 Провеждане на информационни уроци за ученици от всички класове в часа на класа;
 Изготвяне на информационни табла по класове във връзка с безопасността на
движението по пътищата и пътнотранспортни произшествия.
 Провеждане на конкурси за рисунки, есета и презентации
 Провеждане на практически занятия и нагледни демонстрации на училищната учебна
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площадка по БДП;
 В часовете по ФВС с учениците от начален или прогимназиален етап да се проведат
щафетни игри под наслов „Малък пешеходец”, то би спомогнало учениците да
упражнят правилата за движение;
 Провеждане на ролеви игри за моделиране на типични пътни ситуации, при които
учениците практикуват поведенчески норми за безопасно движение по пътищата;
 Отбелязване на 21 септември – Европейски ден без загинали по пътя, както и на
Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.
В часовете по БДП в V, VI и VII клас да се извършат тренинги, беседи и дискусии за
правата и задълженията на учениците като пешеходци и участници в движението на
тема „Внимавам, оглеждам се и пресичам без да тичам”
В училищата намиращи се на територията на Област габрово да продължи
изнасянето на беседи от служители на Пътна полиция при ОД на МВР – габрово и през
учебната 2019/2020 година с учениците по проблемите на безопасността на
движението по пътищата.

Приемане на доклада на РУО - Габрово
Резултат от гласуването: общо гласували – 9, за - 9, против – 0.
Предложението се приема.

По т. 4: Подготовка за Пърият учебен ден през 2019 година – задачи
 Освежаване на пешеходни пътеки и хоризонтална маркировка, вертикална
сигнализация – преди Първият учебен ден през 2019 г.
 Засилен контрол край учебните заведения и детски градини
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 9, за - 9, против – 0.
Предложението се приема.

По т. 5: Обсъждане на сигнали от граждани, постъпили в Областна администрация –
Габрово:
 Жалба до Областен управител Габрово от група граждани на с. Драгановци,
община Габрово, във връзка с търговска дейност на фирма „Ерика”, с.
Драгановци - По постъпила жалба с вх. № КАК-04-940 от 13.06.2019 г. от
живущите в с. Драгановци, с която информира Областен управител на Област
Габрово за разположени в уличната регулация търговски обекти, които
застрашават безопасността на движението по част от Републиканската пътна
мрежа (път II-44 - "/о.п.Севлиево-В.Търново/ - Севлиево - Драгановци 13
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о.п.Поповци-Габрово"), преминавайки през урбанизираната територия на
селото и след проведени дискусии от Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата (ОКБДП) – Габрово, се взе следното решение:
„Да се изпрати писмо за становище по поставения въпрос до Община Габрово и
ОД на МВР – Габрово”
 Отворено писмо до Областен управител Габрово от г-н Светлозар Стефанов,
във връзка с изискването за заплащане на винетна такса по подходи и
околовръстни пътища на град Габрово – по постъпило отворено писмо с вх. №
КАК-04-898 от 06.06.2019 г. до Областен управител на област Габрово,
относно изискването на заплащане на винетни такси по подходи и
околовръстни пътища на град Габрово и след проведени дискусии и коментари
по въпроса, Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
(ОКБДП) – Габрово реши:
„Остава без последствия отвореното писмо на г-н Светлозар Стефанов, тъй като
Областен управител на област Габрово и местните власти не са компетентните
институции по поставения въпрос”.

Предложение за приемане на решения по постъпили сигнали от граждани.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 9, за - 9, против – 0.
Предложението се приема.

По т. 6: Текущи
1. Г-жа Пенева предложи до края на 2019 година да бъде изготвен „Общински план за
регулиране на движението” във всяка община на територията на Област Габрово.
При изготвянето на плановете до края на годината да се вземе предвид нужния
финансов ресурс, необходим за осъществяването на общинския план за регулиране на
движението. Необходимия финансов ресурс да бъде включен в бюджетите на всяка
община през месец януари на следващата година. След изготвянето на всички
общински планове, ще бъде създаден и обобщен такъв и на областно ниво.
2. Друго предложение от председателя на ОКБДП е за изграждане на нови
интерактивни площадки с пешеходни пътеки, светофарни уредби и пътни знаци.
Площадките за безопасност на движението могат да съдържат различни типове
кръстовища, знаци и пешеходни зони, които в максимална степен пресъздават
градската среда. Създаването на новите площадки да е част от цялостната концепция
на Общините за безопасност на движението и намаляване на инцидентите с деца.
Обучението няма да зависи от атмосферните условия, въпреки че площадките са на
открито.
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„Играта може да е не само любимо занимание на децата, а и техен учител. Безспорно
приятните забавления са сред най-преките пътища, подрастващите да се научат как да се
пазят от автомобилите.”
Ето защо е добре всички материали и съоръжения по безопасност на движението при
необходимост, пътните знаци, светофарите и другите материали да могат да бъдат
разполагани в спортните салони, където ще се провеждат уроци. Изграждането на подобни
симулатори за обучение трябва да бъдат акцент във всеки нов проект, който Общините
реализират за подобряване на външното и вътрешното пространство на учебните заведения.
В програмата могат да бъдат включени разнообразни теми, сред които пресичане на
пешеходна пътека, значението на някои знаци и какво трябва да е поведението на
пешеходците и водачите на превозни средства и не на последно място - преподавателите,
които водят обучението, трябва да притежават специална педагогическа квалификация.
3. Предложение на г-жа Мария Пенева, председател на ОКБДП – по повод
предстоящия Европейски ден без загинали на пътя, който традиционно се отбелязва
на 21 септември, да бъде организирано обществено мероприятие, насочено към
всички участници в движението по пътищата – пешеходци, велосипедисти, водачи на
МПС и ППС. На събитието, което се предвижда да се осъществи през месец
септември 2019 г. ще поканени да участват всички училища и детски градини на
територията на Област Габрово.
Във връзка със събитието през месец септември ще бъде организирана работна среща
на 15.07.2019 г., на която ще бъде обсъдено какво ще бъде включено в програмата, както и
каква ще е ролята на всяка заинтересована институция, занимаваща се безопасното движение
по пътищата на област Габрово.

Предложенията бяха подложени на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 9, за - 9, против – 0.
Предложението се приема.

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието беше закрито.
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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:
„Общински програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата на
територията на Област Габрово за 2019/2020 г - Община Габрово, Община Севлиево,
Община Трявна, Община Дряново;
2. Програма за провеждане на информационни кампании насочени към безопасност на
движението по пътищата през 2019 г. – ОД на МВР - Габрово
3. Програма за провеждане на информационни кампании насочени към безопасност на
движение по пътищата по училищата в област Габрово през 2019/2020 г. – РУО
Габрово.
4. Да бъдат освежени всички пешеходни пътеки и хоризонтална маркировка, вертикална
сигнализация – преди Първият учебен ден през 2019 г., и да има засилен контрол край
учебните заведения и детски градини.
5. По жалба с вх. № КАК-04-940 от 13.06.2019 г - „Да се изпрати писмо за становище
по поставения въпрос до Община Габрово и ОД на МВР – Габрово.
6. По отворено писмо с вх. № КАК-04-898 от 06.06.2019 - „Остава без последствия
отвореното писмо на г-н Светлозар Стефанов, тъй като Областен управител на
област Габрово и местните власти не са компетентните институции по
поставения въпрос”.
7. До края на 2019 година да бъде изготвен „Общински план за регулиране на
движението” във всяка община на територията на Област Габрово.
8. Изграждане на нови интерактивни площадки с пешеходни пътеки, светофарни уредби
и пътни знаци, създаването им да е част от цялостната концепция на Общините за
безопасност на движението и намаляване на инцидентите с деца.
9. По повод предстоящия Европейски ден без загинали на пътя (21 септември) да бъде
организирана работна среща на 15.07.2019 г.
Програмите са неразделна част от настоящия протокол – 6 броя

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
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