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Рег. № ОСК-14-189/7/ 

04.04.2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6  
 

 

Днес, 30 март 2018 г. (петък) от 10.30 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. Станимир Събев – упълномощен представител ОПУ – Габрово 

8. инж. Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация” – Габрово 

9. Пенчо Пенчев – ОД на МВР – Габрово 

10. Деян Дойнов – РУО на МОН – Габрово 

11. Любен Симеонов – СБА – Габрово 

 

Присъстваха още: 

1. арх. Николай Меразчиев – заместник кмет – Община Габрово 
 

Отсъстваха: 

1. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – 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. Приемане на отчет за дейността на ОКБДП – Габрово за 2017 година 

2. Приемане на план за работа на ОКБДП – Габрово за 2018 година 

3. Отчет на общинските програми за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата на територията на Област Габрово за 2017 година. 

 Докладват представители на Общините: 

    Деян Дончев - Община Габрово 

    инж. Николай Лалев  - Община Севлиево 

   Николина Николова - Община Трявна 

   инж. Росен Яръмов - Община Дряново 
 

4. Отчет на сектор „Пътна полиция” за проведените информационни кампании насочени към 

безопасност на движението по пътищата през 2017 година. 

Докладва:  

Пенчо Пенчев – началник сектор „ПП” при 

ОД на МВР – Габрово 

 

5. Отчет за проведени информационни кампании насочени към безопасност  на 

движение по пътищата, проведени по училищата в област Габрово през 2017 година. 

Докладва: 

Деян Дойнов - РУО – Габрово 

 

 
         

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

приет единодушно с 11 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.  
 

 

По т.1. Отчета за дейността на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата за 2017 година, бе представен на всички членове след което се премина към 

гласуването му. 

 

Г-жа Пенева предложи да бъде приет за сведение така представения отчет за 2017 г.  
 
 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 
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По т. 2. Всички членове бяха запознати с плана за работа ОКБДП за 2018 година и 

г-жа Пенева предложи на всички членове да гласуват. 
 

 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 
 

 

По т. 3: Отчет на общинските програми за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата на територията на Област Габрово за 2017 година. 

 

3.1. Община Габрово – От получения доклад на Община Габрово за 2017 г. 

става ясно, че през изминалата година е работено за предотвратяване на ПТП 

в населените места на общината в две направления:  

 Поддържане, рехабилитация и изграждане на нова транспортна 

инфраструктура; 

 Информираност на населението, обучителни програми за деца и ученици, 

свързани с безопасността на движение; 

За 2017 г. са изпълнени текущи ремонти на участъци от улици (изкърпване и частично 

асфалтиране), укрепвания на различни участъци (подпорни стени, водостоци), отводнителна 

система и след приключване на зимния сезон 2017/2018 г. се правят огледи и съответно 

предвиждания за належащите текущи ремонти по уличната мрежа  за 2018 г.  

 Светофарно регулиране - През изминалата година е извършвана периодична 

поддръжка на съществуващите светофарни уредби. Извършена промяна на 

циклограми на светофарни уредби през 2017 г. 

 Хоризонтална маркировка - през  2017г. е изпълнена маркировка с два вида бои – със 

студен пластик и с акрилатна боя. 

 Вертикална сигнализация - Изпълнена е поетапна актуализция на вертикалната 

сигнализация - закупуване на нови знаци, подмяна на амортизирани такива, монтаж и 

подмяна на сферични огледала, монтаж и подмяна на предпазни пана, парапети и 

ограничителни системи за пътища (мантинели), както и светещи пътни знаци на най-

натоварените пешеходни пътеки.  

През 2017 г. на територията на Община Габрово са монтирани 94 броя нови пътни 

знаци.  

 Поетапно в годините се извършват ремонти по ОПМ със средства от общинския 

бюджет. През 2017 г. Община Габрово завърши проекти  за реконструкция и рехабилитация 

на възлови участъци в града (след подменена подземна инфраструктура - ВиК мрежа, 

газоснабдяване, кабелни оператори), с оглед подобряване на съществуващата инфраструктура 

и изграждане на нова, свързана с осигуряване безопасността на движение, финансирани по 

ОПРР и собствен бюджет. 

През 2017 г. са завършени всички пътни и тротоарни настилки в рамките на трите 

проекта. През 2018 г. предстоят довършителни работи, полагане на хоризонтална маркировка, 

вертикална сигнализация и въвеждане в експлоатация. 

 Мероприятия, свързани с подобряване безопасността на движението в Община 

Габрово: сътрудничество с медиите за информиране населението за промени в 

организацията на движение и аварийно състояние на пътната инфраструктура; 

открити занятия по Безопасност на движението за деца от детските заведения и 

училищата; периодично изнасяне на лекции във класове начална степен и последни 

класове средно образование от ПП при ОД на МВР- Габрово; родителски срещи в 

началото на всяка учебна година във връзка с безопасността на движението; създаване 
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на организация и контрол върху ежедневните пътувания на учениците с училищни 

автобуси до средищните училища; премахване на МПС, снети от отчет и паркиране в 

нарушение на ЗДП. 

 

 

3.2. Община Севлиево – Общината целогодишно поддържа и възстановява 

липсващите  пътни значи и тези с лош и неугледен външен вид, опреснява пътната 

хоризонтална маркировка, като с приоритет са пешеходните пътеки на територията 

на общината. Преасфалтиран е  паркинг до кооперативния пазар, извършен е 

ремонт на улици, тротоари, като там където има пешеходни пътеки, гаражи и 

трасета на пешеходни потоци, тротоара е снижен до пътното платно. 

Община Севлиево работи по 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. Общината е кандидатствала по две проектни предложения 

– реконструкция и рехабилитация на път „Севлиево – Крушево – Младен - яз. Александър 

Стамболийски”, както и за рехабилитация и реконструкция на улуци на територията на град 

Севлиево. Със средства по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 и държавния бюджет започва 

рехабилитация на републиканския път II-44 Севлиево – Габрово, в участъка до с. Яворец. 

През 2017 г. на територията на общината в проведено обучение по „Безопасност на 

движение по пътищата” в училищата. В часа на класа се обсъждат поведението на учениците 

в пътното движение, както в учебно време, така и  по време на ваканции и почивни дни. 

Звено „Инспекторат” към Община Севлиево извършва ежедневен контрол за 

отстраняване на снетите от  отчет и неправилно паркирани автомобили в нарушение на  ЗДП. 

В сградата на общината е изграден координационен център с денонощно дежурство, където 

са монтирани  системи за видеонаблюдение и разпознаване на регистрационните табели на 

автомобилите на изходите на гр. Севлиево. 

 

 

3.3. Община Дряново – През 2017 година на територията на Община Дряново са 

взети следните мерки за предотвратяване на ПТП: 

 Обезопасяване на  районите около училища и ДГ с пътна маркировка и знаци; 

 Ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на общината; 

 Освежаване на съществуващата хоризонтална маркировка и полагане на нова, там 

където е необходимо. 

 Подмяна на повредената вертикалната сигнализация 

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. 

На община Дряново са отпуснати финансови средства за реконструкция и рехабилитация 

на улици, които ще бъдат изпълнени през лятото на 2018 година. 

Изнесени са лекции от инспектор „Детска педагогическа стая” пред учениците на  СУ 

„Максим Райкович”, както и поставени предупредителни знаци и изградена пешеходна 

пътека пред ДГ „Детелина” – база „Иглика и ”база „Детелина”. 
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3.4. Община Трявна – На територията на Община Трявна са обезопасени районите 

около училищата и детските градини, чрез поставяне на пътна маркировка, 

изкуствени неравности, предпазни огради, целта на които е ограничаване на  

достъпа на МПС в близост до учебните заведения. 

 Извършен е ремонт на уличната мрежа, поставена е нова хоризонтална маркировка, 

както е извършено освежаване на вече съществуваща такава, съгласно Наредба № 2 от 

17.01.2001 г., изм. и в сила от 20.09.2016 г. (с надпис „Погледни”). Поставена е нова и 

подменена стара вертикална сигнализация, подобрена е  безопасността на движението 

през едно от кръстовищата чрез поставяне на пътни знаци „Г1” и „Г2”. Обозначени са 

паркоместа за хора с увреждания с хоризонтална  маркировка, като периодично се 

извършва контрол на паркиралите МПС върху тези места. 

 За безопасността на общинските пътища е създадена организация за информиране на 

водачите при промяна условията за движение по участъците от  републиканската и 

общинска пътна мрежа на територията на община Трявна. Системно се осъществява 

контролна дейност чрез координиране на  отделните контролни органи и създаване на 

съвместни екипи. 

 Във връзка с мерките за повишаване на гражданската информираност са проведени 

кампании, конкурси, състезания и викторини, като: 

 Общински кампании – отбелязване на "Седмицата на безопасността на пътя”, 

„Европейски ден за безопасност на пътя” и „Световния ден за възпоменание на 

жертвите на ПТП; 

 Проведени на общински кампании за намаляване на травматизма с децата, 

юношите, младите водачи и други рискови групи, участници в движението – 

демонстрации, беседи, викторини, игри и други в училищата и детските 

градини. 

 Провени са информационни кампании, касаещи ползването на предпазни 

колани от пътниците на задните седалки, седалките предназначени за деца в 

автомобилите, както и ползването на предпазни каски от водачите на 

двуколесни МПС. Информационни кампании са проведени и чрез тематични 

публикации от местните медии, както и чрез разпространение на листовки със 

съвети за безопасно пътуване. 

 За повишаване на безопасността на  пътната инфраструктура са предприети 

следните мерки за предотвратяване на ПТП извън населените места: 

 Извършена контролна инспекция, свързана с пътната безопасност на 

територията на общината. 

 Изготвено становище за необходимите мерки и подготовка за зимния сезон; 

 Отстраняване на растителността, там където е застрашена видимостта  на 

пътя. 

 

 Г-жа Пенева предложи да бъде приета за сведение така представените „Отчети на 

общинските програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата на 

територията на Област Габрово за 2017 година” – Община Габрово, Община  Севлиево, 

Община  Дряново и Община Трявна 

 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 
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По т. 4:  Отчет на сектор „Пътна полиция” за проведените информационни 

кампании насочени към безопасност на движението по пътищата през 2017 година. 

     С цел намаляване на жертвите по пътищата и подобряване БД, се извършваше 

ежеседмичен анализ на пътно-транспортната обстановка и резултатите от контрола.  

Подготвени и подадени са 406 информации, съответно 164 по радиото, 3 по телевизията, 103 

по пресата и е оказано съдействие за публикуване на 136 материала по БД.  

 Организирани и проведени бяха следните акции и кампании: 

4.1. Традиционни: 

 Акции във връзка с националния празник 3 – ти март, Великденските и Коледните и 

новогодишни празници. 

 Кампания на пътна полиция „Абитуриенти“ и осигуряване безопасността на 

движението по пътищата по време на масовите прояви, свързани с 24-ти май- Денят 

на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 Акция на полицията „Ваканция ! Да пазим живота на децата на пътя!“ 

 Акция „безопасно лято“ за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм през 

летните месеци. 

 Акция на полицията „ Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ и ден на 

превенцията. 

 Национален конкурс „Пътен полицай на годината“ 

 Кампания свързана със студентския празник- 8 декември. 

 

4.2. Акции и кампании съвместно с традиционни партньори: 

 Традиционна акция „Зима“ от 01.-30. ноември съвместно със СБА и БЧК, три 

кампании с обявяване на по един ден без жертви на пътя. 

 Кампания“ С безопасно пътно средство на пътя през зимата“, насочена към водачите 

на  велосипеди и ПС с животинска тяга. 

 Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците 

и поведението на водачите към тях. 

 Социално – отговорна кампания на „Каменица“ АД „Алкохолът е лош шофьор“. 

 Обучение на служителите от „Пътна полиция“ по окозване на долекарска помощ. 

 

4.3. Акции и кампании съвместно с европортньори: 

 Акции на европейската мрежа на службите на Пътна полиция-TISPOL. 

 От 13-19.02 - контрол на товарни автомобили и автобуси. 

 От 13-19.03 - контрол за използването на обезопасителни колани, детски 

обезопасителни системи и каски. 

 От 17- 23.04 – контрол на скоростта. 

 От 05- 11.06 – контрол на водачите шофиращи след употреба на алкохол и наркотици. 

 От 24- 30.07 - контрол на товарни автомобили и автобуси. 

 От 21- 27.08 - контрол на скоростта. 

 От 11-17.09 - контрол за използването на обезопасителни колани, детски 

обезопасителни системи и каски. 

 От 09- 15.10 - контрол на товарни автомобили и автобуси. 

 От 11- 17.12 - контрол на водачите шофиращи след употреба на алкохол и наркотици 

 

След задълбочен анализ на настъпилите ПТП през 2016 г., през първото тримесечие на 

2017 г., са установени 5 участъка отговарящи на условията за концентрация на ПТП по РПМ 

на територията на област Габрово. Съгласно указанията на отдел “ПП” при ГД “Национална 
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полиция” и изискванията на Наредба № 5 на МРРБ, данните за УКПТП са подадени на 

Агенция “Пътна инфраструктура” за предприемане на мерки по подобряване на пътните 

условия и безопасността в тези участъци. В тази връзка бе сформирана комисия от 

служители на Областно пътно управление – Габрово и сектор „Пътна полиция” при ОДМВР 

– Габрово, която извърши огледи на участъците, като набелязаха краткосрочни мерки за 

подобряване на безопасността на движение. От страна на “ПП” при ОДМВР – Габрово и РУ, 

установените УКПТП са  обезпечени със засилено полицейско присъствие и контрол.  

    Набелязани са и участъците с повишена аварийност по уличната мрежа на градовете 

Габрово и Севлиево, като информацията е предоставена на компетентните общински органи. 

Тези места са залегнали и в маршрутите за работа на служителите от “ПП” при ОДМВР.  

    Служители на сектор “Пътна полиция” са участвали в 72 съвети и комисии по БД, 

направени са 104 предписания, съгласувани са 60 проекти и заповеди за ОД и ВОБД. В 

дейността по регулиране на движението при задръствания, тежки ПТП, аварийно-ремонтни 

работи, осигуряване на ОД при масови мероприятия и др., не са допуснати пропуски. 

 

Предложение за приемане на доклада на сектор „ПП” към ОД на МВР - Габрово 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

По т. 5:  Отчет за проведени информационни кампании насочени към безопасност  

на движение по пътищата, проведени по училищата в област Габрово през 2017 година – 

РУО – Габрово 

 

 НУ „Васил Левски” гр. Габрово -  практически занятия, беседа с учениците за 

безопасността на движението по пътищата, представен учебен филм: „Световен ден за 

възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия“. 

Учениците, заедно с родителите си, са попълнили карти, в които са отбелязали 

безопасния път от дома до училище, също така е проведена среща с представител на 

Пътна полиция. 

 ОУ „Неофит Рилски” гр. Габрово - проведени са информационни  уроци за 

учениците от І клас  в часа на класа на тема: „ Моят безопасен път до училище“. 

Учениците са попълнили контролен лист за оценка на условията на пътуването по 

пътя от дома до училище и обратно. Изготвени са информационни табла по класове 

във връзка с безопасността на движение по пътищата и пътнотранспортните 

произшествия. 

 ОУ „Христо Ботев” гр. Габрово в ІІІ и ІV клас са направени рисунки на тема 

„Внимавам на пътя”. В часовете по Безопасност на движението по пътищата в V, VІ, и 

VІІ класове са извършени 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”. 

 ОУ „Иван Вазов” гр. Габрово са проведени практически занятия и нагледни 

демонстрации на училищната учебна площадка по БДП. В часовете на класа на 

учениците от І до ІV клас са изнесени беседи от служители на „Пътна полиция”. 

Ежедневно в края на последния час се провежда петминутка по БДП, в която се 

припомнят правилата за улично движение. 
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 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”   гр. Габрово са проведени следните инициативи: 

 С учениците от начален етап по класове са организирани срещи- разговори с 

представител на КАТ за правилата на безопасност по път. При първокласниците са 

организирани и проведени викторини по безопасност на движението. 

 СУ „Райчо Каролев” гр. Габрово са проведени беседи в начален етап с класове на 

тема: „Моят безопасен път до училище”. Изготвено е табло с пътните знаци, което е 

закачено в училищното фоайе, така че не само учениците, но и техните родители да 

станат съпричастни към  дните на „Пешеходната безопасност”. 

 ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ гр. Габрово са проведени следните дейности - 

долекарска помощ на пострадали при ПТП.Дискусия за последствията от ПТП, 

правилата за движение и рисковите ситуации. Попълване на анкетна карта за 

безопасност на движението. Разговор за отговорността да бъдеш водач и пешеходец. 

 СУ „Максим Райкович” гр. Дряново от учениците от І-ІV клас са изработени 

макети с най-краткия и безопасен маршрут от дома до училище. 

 Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Севлиево е отбелязан Световния ден 

за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - провеждане на 

родителски срещи; презентация на тема: „ Къде да пресичам безопасно” за учениците 

от V-VІІ клас; викторина на тема: „Безопасност на пешеходното движение” за 

учениците от V-VІІ клас; рисунка на асфалт на тема: „На пътя е опасно” за учениците 

от І-ІV клас; практическо занятие на тема:  Безопасен път „От дома до училище и 

обратно” за учениците от І клас; конкурс за  създаване  на разказ или стихотворение за 

безопасно участие в пътното движение. 

 ОУ „Стефан Пешев” гр. Севлиево Продължава училищния конкурс за рисунка на 

тема „Безопасен път до училище” и организиране на класови изложби за учениците от 

I до IV клас. Проведени са практически занятия съвместно с родителите на учениците 

по горепосочената тема. 

 ОУ „Св. Солунски братя” с. Крамолин, община Севлиево е изработен макет с 

учениците от начален етап, участници в ПИГ, за най-краткия и безопасен път до 

училището на тема: ”Ходя сам на училище”. 

 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Градница, Община Севлиево - с цел отбелязване 

на Световния ден на възпоменание за жертвите на ПТП в ОУ Градница е проведен час 

за всички ученици, на който присъства представител на РПУ- сектор „Пътна 

полиция”, град Севлиево. Под формата на беседа той е запознал учениците със 

статистически данни за загиналите хора и на пострадалите от ПТП до момента през 

годината. Обърнато е внимание на опасностите, които застрашават живота и здравето 

на участниците в движението и евентуалните начини да бъдат избегнати. След това 

учениците са изгледали мултимедийна презентация свързана с темата. 

 ОУ „Емилиян Станев” с. Ряховците, Община Севлиево - проведена е беседа с 

учениците от начален етап на тема: „На пътя е опасно – как да се движа по безопасни 

места”, както и разговор на тема: „Знам безопасният път до училище” и конкурс за есе 

на тема: „Животът е с предимство”, както и конкурс за рисунка на тема: „Пази детето”. 

 ОУ „Св. св. Кирил Методий” с. Петко Славейков, Община Севлиево в часовете по 

изобразително изкуство учениците от прогимназиален етап са изобразили случки от 

ПТП и са дискутирали по темата.  

 СУ „Васил Левски” - гр. Севлиево - създадена е организация, с активното участие 

на училищните комисии по БДП, в дните от 10 до 17.11.2017 г., за провеждане на 

информационни дни, тематични беседи в час на класа, с участието на служители от 
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МВР - сектор „Пътна полиция“, с учениците от I клас по безопасно преминаване на 

маршрутите. 

 ОУ „Проф. П. Н. Райков” – гр. Трявна - на родителска среща с родителите на 

първокласниците е прочетена инструкция, относно придвижването им до училище и 

обратно. Децата заедно с родителите са попълнили маршрутна карта за съответния 

маршрут от дома до училище и обратно. В часа на класа I-IV клас са разгледани теми 

по БДП с помощта на интерактивни методи, нагледни средства и презентации. С 

инспектор от ДПС и полицай от сектор „Пътна полиция“ са изнесени лекции по пътна 

безопасност на учениците от I до ІV клас. 

 СУ „П. Р. Славейков” гр. Трявна - проведени са уроци на тема „До училище пеша”– 

за безопасно движение по пътищата във всички класове от начален етап, съвместно с 

инспектор от ДПС и служители на КАТ към РПУ гр. Трявна. Проведен е практически 

урок  на велосипедната алея в двора на училището на тема: „Аз знам правилата за 

движение” в VІ клас, както и интерактивен урок  на тема: „Толерантни на пътя” в VІІ 

клас. 

 

Във всички училища от региона с едноминутно мълчание са почетени жертвите от 

пътнотранспортни произшествия, проведени са уроци за безопасно преминаване на 

учениците от І до ІV клас по маршрута от дома до училище и обратно и на 

родителските срещи е обърнато внимание за безопасното придвижване на учениците 

до училище. 

 

 

Приемане на доклада на РУО - Габрово 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

 

На заседанието г-жа Пенева внесе предложение към членовете на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата, да изразят своите идеи и 

предложения за отбелязване на 21 септември – Европейски ден без загинали на пътя.  

Членовете на ОКБДП решиха в рамките на датата на следващото им заседание, 

всеки да даде своите предложения за отбелязването му – края на месец Юни 2018 

година. 

 

 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 11, за - 11, против – 0. 

Предложението се приема. 

 
 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието беше закрито. 

 

На настоящото заседание бяха взети следните  
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Р Е Ш Е Н  И Я: 
 

1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема отчета за 

дейността на комисията за 2017 г. 

2. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема така 

предложения план за работа за 2018г. 

3. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема за сведение: 

„Отчет на общинските програми за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата на територията на Област Габрово за 2017 година – Община Габрово, 

Община Севлиево, Община Трявна, Община Дряново; 

4. Отчет на сектор „Пътна полиция” за проведените информационни кампании насочени 

към безопасност на движението по пътищата през 2017 година - ОД на МВР – 

Габрово. 

5. Отчет за проведени информационни кампании насочени към безопасност  на 

движение по пътищата, проведени по училищата в област Габрово през 2017 година -  

РУО – Габрово. 

6. В рамките на датата на следващото заседание, всеки да даде своите предложения за 

отбелязването на 21 септември – Европейски ден без загинали на пътя. 

 

 

 

 

 

 

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 


