РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
Рег. № ОСК-14-305/22/

Препис!

31.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 5
от неприсъствено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата

Състав на комисията:
Председател: Мария Пенева – Заместник областен управител
Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово
Членове:
1. Деян Дончев – Община Габрово
2. Петър Бончев - Община Севлиево
3. Марин Маринов - Община Трявна
4. Ангел Ангелов - Община Дряново
5. Деян Георгиев – ОПУ – Габрово
6. Александър Петров – ОО „Автомобилна администрация” – Габрово
7. Николай Симеонов – сектор ПП при ОД на МВР – Габрово
8. Деян Дойнов – РУО– Габрово
9. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово
10. Любен Симеонов – СБА – Габрово
11. д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово
12. Мариета Папазова – РЗИ – Габрово
13. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово
14. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово
15. Христо Христов – сектор ОРПТ при ОД на МВР – Габрово
16. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на цялата
страна и предотвратяване струпване на голяма група от хора в затворено пространство,
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) проведе
неприсъствено заседание през м. юли 2020 г. (заседанията на Комисията се плануват в
началото на всяка календарна година, по утвърден план от Председателя на ОКДБП) със
следния
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП в изпълнение
на общинска стратегия по БДП. Анализ на постигнатите през второ тримесечие на 2020 г.
резултати - Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево, Община Трявна.
2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през второ тримесечие на 2020 г. резултати – ОД на МВР-Габрово.
3. Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и техните
последствия през второ тримесечие на 2020 г. Анализ на динамиката на данните спрямо
същия период на предходната (2019 г.). Справка за предприетите и планирани мерки за
подобряване на БДП. Анализ на постигнатите резултати през второ тримесечие на 2020 г.
резултати – 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
второ тримесечие на 2020 г. резултати – РДПБЗН – Габрово.
5. Брой на извършените пътни проверки за първо и второ тримесечие на 2020 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 първо и второ тримесечие на 2020 г. резултати – ОО АА –
Габрово.
6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през второ тримесечие на 2020 г. резултати – РУО – Габрово.
7. Справка за броя на приетите през второ тримесечие на 2020 г. повиквания, касаещи
пострадали в следствие от ПТП. Анализ на динамиката на данните спрямо същия период на
предходната година (2019 г.). Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване
на БДП. Анализ на постигнатите резултати през второ тримесечие на 2020 г. – ЦСМП –
Габрово
8. 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 второ тримесечие на 2020 г., спрямо същия период на предходната година
(2019 г.). Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през второ тримесечие на 2020 г. резултати – Окръжна прокуратура –
Габрово.
9. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани и служители на „Пътна
полиция” през първо и второ тримесечие на 2020 г. Анализ на динамиката на данните през
2020 г., спрямо предходната година (2019 г.) – БЧК – Габрово - не е изпратена информация
(докладване на следващо заседание).
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10. Докладване на цялостните обходи на състоянието на общинска пътна мрежа (ОПМ),
(във връзка с писмо с наш изх. № ОСК-14-262 от 18.05.2020 г.) – Община Габрово, Община
Севлиево, Община Дряново, Община Трявна – постъпил доклад от Община Севлиево
11. Докладване на цялостните обходи на състоянието на републиканска пътна мрежа
(РПМ), (във връзка с писмо с наш изх. № ОСК-14-262 от 18.05.2020 г.) – Областно пътно
управление – Габрово
12. Информация за подадени заявки по Национална програма „Осигуряване на
съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по БДП“ - Община
Габрово, Община Севлиево, Община Дряново, Община Трявна – Справка за одобрени по
Националната програма в сайта на МОН
13. Текущи
По т. 1 – 9 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 тримесечие на 2020 г., като бяха представени данни със съответния анализ,
свързани с пътната безопасност на територията на област Габрово.
По т. 10. Направени са обходи по общинска пътна и улична мрежа на територията на
Община Севлиево и Община Трявна, като за резултатите от проверките са изготвени и
предоставени на ОКБДП 2 броя протоколи – неразделна част от настоящия протокол.
По т. 11. Направени са обходи по Републиканска пътна мрежа на територията на област
Габрово, като за резултатите от проверките са изготвени и предоставени доклад и протокол
на ОКБДП – неразделна част от настоящия протокол.
По т. 12. Одобрени училища и детски градини на територията на област Габрово по
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки
за обучение по БДП“, са както следва (справка от МОН, неразделна част от протокола):
 Детски градини - ДГ „Мечо Пух“ – с. Петко Славейково, община Севлиево;
 Училища – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово; ОУ „Неофит Рилски“ гр.
Габрово; СУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Трявна;
По т. 13. Текущи
Г-н Марин Маринов (Община Трявна) - Смятам, че е необходимо от Държавата да
се отпуснат средства за всички общини (или поне за малките), с които да се създаде щатна
бройка в структурата, която да отговаря за БДП - ако искаме да сме отговорни към
гражданите, имаме нужда от допълнително финансиране за инициативите по БДП.
В хода на процедурата по чл.11, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на
ОКБДП, се получиха следните отговори:
1. Мария Пенева – Председател на ОКБДП – „за” по всички точки
2. София Димитрова – Секретар на ОКБДП - „за” по всички точки
3. Деян Дончев – Община Габрово – „за” по всички точки
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4. Петър Бончев - Община Севлиево - „за” по всички точки
5. Марин Маринов - Община Трявна - „за” по всички точки
6. Ангел Ангелов - Община Дряново - „за” по всички точки
7. Деян Георгиев – ОПУ – Габрово – „за” по всички точки
8. Александър Петров – ОО АА – Габрово – „за” по всички точки
9. Николай Симеонов – сектор ПП при ОД на МВР – Габрово – „за” по всички точки
10. Деян Дойнов – РУО– Габрово - „за” по всички точки
11. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово – не е получен отговор
12. Любен Симеонов – СБА – Габрово „за” по всички точки
13. Д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово - не е получен отговор
14. Мариета Папазова – РЗИ – Габрово - „за” по всички точки
15. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово - „за” по всички точки
16. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово - „за” по всички точки
17. Христо Христов – сектор ОРПТ при ОД на МВР – Габрово – не е получен отговор
18. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица - „за” по всички точки
Резултат от гласуването: общ брой с право на глас – 18,
получени отговори – 15,
ЗА - 15, ПРОТИВ – 0,
На база на гореизложеното 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.13.
По т. 1 – 13 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 и второ тримесечие на 2020 г., като бяха представени данни със съответния
анализ, свързани с пътната безопасност на територията на област Габрово.
Материалите изнесени на заседанието са неразделна част от протокола – 17 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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