РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

О Б Л А С Т Е Н У П РА В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т ГА Б Р О В О
Рег. № ОСК-14-398/12/

Препис!

26.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 12
Днес, 20 септември 2019 г. (петък) от 14:00 часа в заседателна зала на Областна
администрация - Габрово се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата, на което присъстваха:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Невена Петкова – Областен управител на област Габрово
София Димитрова – Областна администрация – Габрово
Деян Дончев – Община Габрово
инж. Росен Яръмов - Община Дряново
Николай Лалев - Община Севлиево
Николина Николова - Община Трявна
Деян Георгиев – ОПУ – Габрово
Николай Симеонов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово
Борислав Муеров – Директор на ОД МВР - Габрово
Деян Дойнов – РУО на МОН – Габрово
Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово
Любен Симеонов – СБА – Габрово
Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация” - Габрово
Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово
д-р Георги Шандурков – Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Габрово
Пламен Генчев – РДПБЗН – Габрово

Присъстваха още:
1. Малина Крумова – Председател на ДА „Безопасност на движението по пътищата”
2. Анжелина Тотева – зам. председател ДА „Безопасност на движението по
пътищата”
3. Таня Христова – кмет на община Габрово
Отсъстваха:
1. Мариета Папазова – Регионална здравна инспекция - Габрово
След установяване наличието на кворум, г-жа Петкова откри заседанието на Областна
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комисия по безопасност на движението по пътищата, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП в
изпълнение на общинска стратегия по БДП. Анализ на постигнатите през първите 6 месеца
на 2019 г. резултати – Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево и Община
Трявна.
Докладват представители на общините на
територията на област Габрово, както следва:
Деян Дончев - Община Габрово
Николай Лалев - Община Севлиево
Росен Яръмов - Община Дряново
Николина Николова - Община Трявна
2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през първите 6 месеца на 2019 г. резултати – ОД на МВР-Габрово.
Докладва: Николай Симеонов
3. Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и техните
последствия (травматизъм, материали щети, социална вреда и др.) през първите 6 месеца 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 последните 6 месеца на 2019 г. резултати – Сектор „Пътна
полиция”, ОД на МВР-Габрово.
Докладва: Николай Симеонов
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
първите 6 месеца резултати. – РДПБЗН – Габрово.
Докладва: Пламен Генчев
5. Брой на извършените пътни проверки за първите 6 месеца 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 първите 6 месеца на 2019 г. резултати – Областен отдел
„Автомобилна администрация” – Габрово.
Докладва: Александър Петров
6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през първите 6 месеца на 2019 г. резултати – РУО – Габрово.
Докладва: Деян Дойнов
7. Справка за установените участъци с концентрация на ПТП. Справка за
предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през
първите 6 месеца на 2019 г. резултати – Областно пътно управление – Габрово.
Докладва: Деян Георгиев
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8. Справка за броя на приетите през първите 6 месеца на 2019 г. повиквания, касаещи
пострадали в следствие от ПТП, включваща – брой на пострадалите; вид на нараняването
(леко, средно, тежко, летално); средно време и най-дълго време за реакция на мобилен екип
на спешна помощ (от приемане на повикването до момента на пристигането на мястото на
настъпилото ПТП), както и процент на повикванията, за които екипите за реагирали за време
равно или по-кратко от средното време за реакция. 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 първите 6 месеца на
2019 г. – Център за спешна медицинска помощ – Габрово.
Докладва: д-р Георги Шандурков
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 първите 6 месеца 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 първите 6 месеца на 2019 г. резултати – Окръжна прокуратура –
Габрово.
Докладва: Надежда Желева
10. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през първите 6 месеца на 2019 г. резултати – Регионална здравна инспекция
– Габрово.
Докладва: РЗИ – Габрово
11. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани през първите 6 месеца
на 2019 г. Справка за обучените през първите 6 месеца на 2019 г. служители на „Пътна
полиция”. Анализ на динамиката на данните през първите 6 месеца на 2019 г., спрямо същия
период на предходната година (2018 г.) – Областен съвет на Български червен кръст –
Габрово.
Докладва: Стефан Стойчев
12. Обсъждане на сигнали от граждани, постъпили в Областна администрация –
Габрово.
13. Текущи.
Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе
приет единодушно с 16 гласа ,,ЗА”.
Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по всички точки от
дневния ред (приложени към настоящия протокол), затова г-жа Петкова даде думата на
присъстващите за въпроси към докладващите.
По т. 1 – 11 от дневния ред - Всеки от присъстващите членове на Комисията докладва от
името и в рамките на правомощията на институцията, която представлява,
информация и/или доклад за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП
за първото полугодие на 2019 г., като бяха представени данни със съответния анализ,
свързани с пътната безопасност на територията на област Габрово.
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По т. 12. Обсъждане на сигнали от граждани, постъпили в Областна администрация –
Габрово – няма постъпили сигнали/жалби, касаещи пътната безопасност на
територията на Област Габрово.
По т. 13. Текущи.
На заседанието на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
(ОКБДП), присъстваха представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата” (ДА БДП).
Г-жа Малина Крумова, председател на ДА БДП, излезе с няколко предложения за
подобряване на работата на всички институции, занимаващи се с безопасно движение:
 За подобряване на реакцията на спасителната верига, могат да се провеждат
съвместни учения с ЦСМП, РДПБЗН и ОД на МВР, там където могат да се получат критични
ситуации, което ще допринесе за по-голяма координация между институциите (намалявайки
времето за реакция при възникване на ПТП);
 Всички общини на територията на област Габрово имат видеонаблюдение – ако е
възможно тези камери да се използват и за контрол на скоростта. Самото видеонаблюдение
може да бъде използвано и за анализ на ситуации в градовете, чрез специализиран софтуер,
който анализира критични ситуации или ситуации близко до критични, подпомагайки
планирането на дейностите и мерките във връзка с подобряване на инфраструктурата.
 Да се включат в учебната дейност не само представители на ОД на МВР и РД ПБЗН,
но и представители от ЦСМП, СБА, БЧК, Окръжна прокуратура и други – информацията и
практическите примери биха дали на децата един различен поглед над работата на
цитираните институции.
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.
Материалите изнесени на заседанието са неразделна част от настоящия протокол – 11
броя.

НЕВЕНА ПЕТКОВА
/П/
Областен управител на област Габрово

Изготвил протокола:
/П/
София Димитрова
Младши експерт в дирекция АКРРДС
Секретар на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
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