ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 Г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ
ПО ПЪТИЩАТА
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Област:
Общини в състава на областта:

Габрово
Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна

Населени места в състава на
областта:
Население на областта:

349 населени места, в четири общини към 15.12.2019 г. (по данни
на ГРАО)
108404 - население към 31.12.2018 г. (по данни на НСИ)

Състав на Областна комисия по
безопасност на движението по
пътищата (ОКБДП):

Комисията се състои от 18 члена:
Областна администрация - Габрово – 2 броя
Община Габрово
Община Севлиево
Община Дряново
Община Трявна
Областна дирекция на МВР - Габрово
Сектор ПП към ОД на МВР – Габрово
РД ПБЗН – Габрово
Областно пътно управление – Габрово
ОО „Автомобилна администрация” – Габрово
РУО – Габрово
Окръжна прокуратура – Габрово
ЦСМП – Габрово
РЗИ – Габрово
БЧК – Габрово
СБА – Габрово
РЖИ – Горна Оряховица

РАЗДЕЛ 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП ПРЕЗ 2019 Г.
1.1

Брой
проведени
заседания за
2019 г.:

1.2

Кратко описание:
Заседание 1:

5 заседания през 2019 г.

Дата на заседанието:12.03.2019 г.
Акценти от дневния ред:
1. Приемане на отчет за дейността на ОКБДП – Габрово за 2018 година
2. Приемане на план за работа на ОКБДП – Габрово за 2019 година
3. Отчет на общинските програми за подобряване на безопасността на движението
по пътищата на територията на Област Габрово за 2018 година.
4. Отчет на сектор „Пътна полиция” за проведените информационни кампании
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Заседание 2:

насочени към безопасност на движението по пътищата през 2018 година.
5. Отчет за проведени информационни кампании насочени към безопасност на
движение по пътищата, проведени по училищата в област Габрово през 2018
година.
Взети решения:
1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема отчета за
дейността на комисията за 2018 г.
2. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема така
предложения план за работа за 2019 г.
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 2018 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 2018 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 2018
година - РУО – Габрово.
6. Определяне на представители на комисия за: ”Обхождане и проверка на
всички републикански пътища на територията на Област Габрово” на
съществуващата или липсваща хоризонтална и вертикална сигнализация, както
и състоянието на пътната настилка след зимния сезон.
Линк към материалите:
http://www.gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%209%2012.03.2019.pdf
Дата на заседанието:02.07.2019 г.
Акценти от дневния ред:
1. Общински програми за подобряване на безопасността на движението по
пътищата на територията на Област Габрово за 2019/2020 г.
2. Програма за провеждане на информационни кампании насочени към
безопасност на движението по пътищата през 2019/2020 г.
3. Програма за провеждане на информационни кампании насочени към
безопасност на движение по пътищата по училищата в област Габрово през
2019/2020 г.
4. Подготовка за Пърият учебен ден през 2019 година – задачи.
5. Обсъждане на сигнали от граждани, постъпили в Областна администрация –
Габрово
6. Текущи
Взети решения:
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

2

Заседание 3:

Заседание 4:

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.
Линк към материалите:
http://www.gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%2010%20%2002.07.2019.pdf
Дата на заседанието: Неприсъствено заседание – август 2019 г.
Акценти от дневния ред:
1. Изменение на Правилника за устройството на дейността на Областната
комисия по безопасност на движението по пътищата на област Габрово.
Взети решения:
1. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата подкрепя
предложението за промяна на “Правилника за устройството на дейността на
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област
Габрово
Линк към материалите:
http://www.gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%2011.pdf
Дата на заседанието: 20.09.2019 г.
Акценти от дневния 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.
2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ
на постигнатите през първите 6 месеца на 2019 г. резултати – ОД на МВРГаброво.
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
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.
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 – ОО АА– Габрово.
6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ
на постигнатите през първите 6 месеца на 2019 г. резултати – РУО – Габрово
7. Справка за установените участъци с концентрация на ПТП. Справка за
предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на
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Заседание 5:

постигнатите през първите 6 месеца на 2019 г. резултати – Областно пътно
управление – Габрово
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
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
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
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
12. Обсъждане на сигнали от граждани, постъпили в Областна администрация –
Габрово
13. Текущи
Взети решения:
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.
Линк към материалите:
http://www.gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%2012%20%2020.09.2019.pdf
Дата на заседанието:03.12.2019 г.
Акценти от дневния ред:
1. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП в
изпълнение на общинска стратегия по БДП. Анализ на постигнатите през трето
тримесечие на 2019 г. резултати – Община Габрово, Община Дряново, Община
Севлиево и Община Трявна.
2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ
на постигнатите през трето тримесечие на 2019 г. резултати – ОД на МВРГаброво.
3. Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и
техните последствия (травматизъм, материали щети, социална вреда и др.) през
третото 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 трето
тримесечие на 2019 г. резултати – Сектор „Пътна полиция”, ОД на МВР-Габрово.
4. Участие на служители на РДПБЗН в отстраняване на последствия от ПТП.
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Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ
на постигнатите през трето тримесечие на 2019резултати. – РДПБЗН – Габрово.
5. Брой на извършените пътни проверки за трето 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 първите трето тримесечие
на 2019 г. резултати – Областен отдел „Автомобилна администрация” – Габрово.
6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ
на постигнатите през трето тримесечие на 2019 г. резултати – 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 трето тримесечие на 2019 г. резултати – Областно пътно
управление – Габрово.
8. Справка за броя на приетите през трето тримесечие на 2019 г. повиквания,
касаещи пострадали в следствие от ПТП - брой на пострадалите; вид на
нараняването; средно и най-дълго време за реакция на мобилен екип на
спешна помощ, 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 трето тримесечие на 2019 г. – Център за
спешна медицинска помощ – 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 трето 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 трето тримесечие на 2019
г. резултати – Окръжна прокуратура – Габрово.
10. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през трето тримесечие на 2019 г. резултати – Регионална здравна
инспекция – 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.
12. Обсъждане предстоящо изготвяне на Общински планове за регулиране на
движението в Област Габрово.
13. Изграждане на нови интерактивни площадки с пешеходни пътеки, светофарни
уредби и пътни знаци.
14. Текущи.
Взети решения:
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.12.
2. Областната комисия приема направените предложения от членовете на ОКБДП
и в срок до датата на следващото заседание да вземе мерки/решения по
поставените въпроси.
Линк към материалите:
http://www.gb.government.bg/Documents/OblKomisii/patishta/Protokol%2013.pdf
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2. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО БДП ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗАНИЯ НА ДАБДП
2.
1

2.
2

2.
3

Мярка
Подготовка на
Годишен
доклад 2019 г.
и Планпрограма 20192020 г. за БДП
Оптимизиране
дейността на
ОКБДП по
отношение на
състав,
регламентиран
е на дейността
в Устройствен
правилник,
докладване на
членовете и
осигуряване на
публичност и
прозрачност

Въвеждане на
система от
мерки за
предпазване на
служителите и
работниците от
наранявания
или загуба на
живот в
резултат на
пътнотранспорт
ни
произшествия
по време на
работа за
областната
администрация
и за в
общините в
състава на
ОКБДП

Статус и описание на изпълнението на мярката
Подготвен Годишен доклад по БДП за 2019 г. и изготвяне на План-програма 20192020 г. в рамките на указания срок от ДА БДП.
Информациите поместени в настоящия доклад са на база получени материали,
справки и анализи на компетентните институции, занимаващи се с БДП на
територията на област Габрово.
По отношение на оптимизирането на дейността на Областна комисия по
безопасност на движението по пътищата – Габрово са извършени следните:
1. Оптимизиран е състава на Областната комисия, като в състава по препоръка
на ДА БДП са включени следните администрации и организации през м. август
2019 г.:
 Представител на ОД на МВР (различен представителя на Сектор „Пътна
полиция” към ОД на МВР;
 Представител на РД ПБЗН;
 Представител на Регионална здравна инспекция;
 Представител на Център за спешна медицинска помощ;
 Представител на Окръжна прокуратура;
2. Променен е устройствения правилник и правилата за работа на Комисията – м.
август 2019 г.;
3. Докладването на членовете по зададени критерии и теми на докладите, по
указания на ДА БДП е въведено през м. септември (докладваната информация
беше за шестмесечен период), на всяко следващо заседание се докладва на
тримесечен период.
4. Публичност и прозрачност на работата на комисията се осъществява чрез
публикуване в интернет страницата на Областна администрация - Габрово на
протоколи
от
проведени
заседания
http://www.gb.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=6
50&Itemid=136
В Областна администрация – Габрово са изготвени и въведени „Мерки за
предпазване на служителите в Областна администрация – Габрово от
наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия
при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебните
задължения” - утвърдени със Заповед на Областен управител през м. Януари 2019
г. и актуализирани през м. август 2019 г.
Изготвяне на Мерки от общините, на територията на Област Габрово през 2020 г.
Със заповеди на Министъра на образованието и науката и на Началника на РУО –
Габрово са утвърдени мерки за предпазване на служителите от нараняване или
загуба на живот в резултат на ПТП, настъпило по време на работа.
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2.
4

2.
5

Анализ от
страна на
стопаните на
пътища,
предназначени
за обществено
ползване, на
пътнотранспорт
ните
произшествия
и оценка на
риска от
такива в
населените
места;
предвиждане
на
краткосрочни и
средносрочни
мерки в
Генералния
план за
организация на
движението за
повишаване
безопасността
на уязвимите
участници в
движението
Оценка на
състоянието на
хоризонталната
маркировка и
вертикална
сигнализация
на територията
на съответната
област и
докладване на
изпълнението

Община Габрово
Изготвена е оценка на риска от ПТП в населените места. Същата е изпратена до
Областна администрация и респективно до ДА БДП. Към 2019г. няма изготвен
Генерален план за организация на движението. Община Габрово изпълнява
конкретни проекти, свързани с подобряване на безопасността на движението,
които съответстват на препоръките на изготвен Предварителен план за
организация на движението.През 2020г. предстои възлагане и изготвяне на
Генерален план за организация на движението.
Община Севлиево
На базата на възникналите произшествия, оценката на риска и направените
изводи се взети мерки за подобряване състоянието на улиците в населените места
и общинските пътища. През 2020 год. е предвидено изготвянето на Генерален
план за организация на движението на гр.Севлиево и реконструкция на улици в
гр.Севлиево.
Община Дряново
През 2020 г. предстои възлагане и изготвяне на Генерален план за организация
на движението в община Дряново.
Община Трявна
По състоянието на пътната настилка – състоянието на настилката е средно, като
има участъци в добро състояние и такива в лошо състояние. Предвижда се
изготвяне на Генерален план за организация на движението в община Трявна
през 2020 г.

През м. април 2019 г. във връзка с решение на ОКБДП се сформира
междуведомствена комисия, целта на която беше обход на Републиканска пътна
мрежа – пътна сигнализация и пътна настилка, резултата от които е следния:
1. РПМ на територията на всички общини в област Габрово:
Констатациите от направената проверка, биха могли да бъдат обобщени в
следните позиции:
 Хоризонтална пътна маркировка - липсва по част от републиканската
пътна мрежа, причините са лошото състояние на пътната настилка.
 Вертикална сигнализация – отговарят на изискванията на Наредба 18 от
23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата.
 Състояние на пътната настилка – голяма част от нея е в лошо състояние,
необходима е рехабилитация на съответните участъци. Компрометираните
участъци са с отворени надлъжни фуги, напречни, надлъжни и мрежовидни
пукнатини. Почти на всички пътища трети клас има пропадания.
 В приложение към протоколите от проверките са описани несъответствията
между вертикална сигнализация и пътна маркировка.
 Ограничителни системи – на част от първокласните, второкласните и на
всички третокласни пътища – не отговарят на БДС 1317. По-голямата част
са стар тип, ниски, корозирали и без светлоотразители по тях.
 Надвиснали опасни дървета, извън обхвата на пътя, които са държавна,
общинска или частна собственост. Необходимо е да бъдат уведомени
собствениците, за да предприемат действия за отстраняването им.
Направената от комисията обобщена констатация е, че при по-голямата част
от проверената републиканска пътна мрежа съществува необходимост от
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извършването на превантивни ремонти, които биха осигурили поддържането им в
нормално експлоатационно състояние.
Община Габрово, Община Севлиево, Община Дряново и Община Трявна са
запознати с резултатите от проверките по Републиканската пътна мрежа (РПМ) на
територията на областта, като са изготвени и изпратени писма от 24.04.2019 г. до
всички. Отправени са препоръки за предприемане на съответните действия по
отстраняване на описаните към момента на проверката констатации.
За проведените и извършени проверки по РПМ, ведно с протоколите от
проверките и констатациите направени след огледа са запознати Председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, Председателя на
Управителния съвет на „Агенция пътна инфраструктура”, Директора на Областно
пътно управление - Габрово и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството - с писмо с наш изх. №ОСК-14-236 от 25.04.2019 г.
ОПУ – частично изтрита
Община Габрово
Хоризонталната маркировка по основната улична мрежа е ясна и в добро
състояние. По общинските пътища и малките населени места в общината липсва
хоризонтална
маркировка.
Извършва
се
периодична
актуализация
на
вертикалната сигнализация.
Община Севлиево
Основните улици в града (предимно част от РПМ), кръговите кръстовища и
пешеходните пътеки са с положена пътна маркировка. По общинските пътища и
улиците в селата пътна маркировка не е полагана. Пътните знаци по
кръстовищата и пешеходните пътеки са в добро състояние, като част от тях са
подменени със соларни. На кръстовища в общината са монтирани 11 бр.
изпъкнали крайпътни огледала.
Община Дряново
Хоризонталната
маркировка
има
нужда
от
освежаване.
Вертикалната
сигнализация се поддържа в добро състояние. Периодично се подменят пътни
знаци и табели в лошо състояние.
Община Трявна
По състоянието на хоризонталната маркировка – има нужда от освежаване по
цялата дължина. По състоянието на вертикалната сигнализация – пътните знаци
по републиканските пътища на територията на община Трявна са в сравнително
добро състояние с никои изключения. В един от случаите има нужда от подмяна
на наличните и добавяне на нови пътни знаци. Положени са необходимите грижи
за поддържане на вертикалната сигнализация по републиканските пътища, като
съвместно с органите на „Пътна полиция” са изпълнени следните дейности:
 Премахнати са пътните знаци и табели в пътните участъци, където те не
изпълняват предназначението си и такива, които са неправилно
поставени;
 Допълване на наличната вертикална сигнализация;
 Сигнализиране на опасни криви и потенциално опасни участъци.
В зависимост от осигурените финансови средства са възложени и изпълнени
работи по:
 Опресняване на положената по републиканските пътища хоризонтална
маркировка;
 Заличаване на неподходяща пътна маркировка;
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2.
6

Организиране
и провеждане
на регионални
учения със
засилен
интензитет:
координация
на съвместни
учения на
службите на
Пътна полиция,
Главна
дирекция
Пожарна
безопасност и
защита на
населението,
Центровете за
спешна
медицинска
помощ,
Български
червен кръст и
неправителстве
ни
организации,
развиващи
дейност по БДП
на територията
на областта;
подготовка на
график

Допълнително маркиране на участъците с голяма интензивност на
движението;
 Допълване на положената маркировка.
Няма извършени регионални учения през 2019 г. В рамките на проведена
инициатива на ОКБДП през м. септември 2019 г. бе направена демонстрация от
службите на ПП към ОД МВР – Габрово, РДПБЗН-Габрово, ЦСМП-Габрово, БЧК –
Габрово, други институции и организации, с отношение към опазване живота и
здравето на пътя.
Община Трявна
По отношение възпитанието и обучението на децата по правилата и
особеностите
на
пътното
движение,
Местната
комисия
за
борба
с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни инициира следните
мероприятия:
 Кампания на МКБППМН и РУ-Трявна под надслов «Какво трябва да зная в
началото на учебната година»;
 «Детска полицейска академия» - обучение на деца от начален етап;
 Кампания «Безопасна ваканция»;
 Отбелязване на европейски и световни дни на безопасността.

РАЗДЕЛ 2 СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
2.1

Пътнотранспортен травматизъм

2.1.1
Статистика за 2019 г. и сравнение с 2018 г. за областта като цяло и по общини
Период
2019 г.
2018 г.
Общо ПТП
594
681
Тежки ПТП
109
81
Загинали
6
7
Ранени
115
93

ОБЩИНА
Общ. Габрово
Общ. Дряново

ПТП с мат.щети
2019 г. / 2018 г.
218 / 271
40 / 48

Тежки ПТП
2019 г. / 2018 г.
70 / 50
4/4

Загинали
2019 г. / 2018 г.
2/4
0/0

Ранени
2019 г. / 2018 г.
78 / 59
4 /4
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Общ. Севлиево
Общ. Трявна
Всичко

201 / 243
26 / 38
485 / 600

31 / 25
4/2
109 / 81

4/3
0/0
6/7

29 / 28
4 / 2
115 / 93

2.1.2

Анализ на ефективността на изпълнените мерки през 2019 г. за областта като цяло и
по общини
За намаляване броя на настъпилите пътнотранспортни произшествия и травматизма получен в
следствие на тях от службите с правомощия за работа по контрол на пътното движение са извършени
редица превантивни мероприятия, като дадени интервюта в различни медии, разпространение на
печатни материали с цел информиране участниците в движение за провежданите от МВР кампании,
провеждане на беседи по контрол на пътното движение с ученици от различнити етапи на обучение и
изготвяне на сигнални и уведомителни писма за неизправности по пътя и пътните принадлежности
изпратени до администрацията управляваща пътя или собствениците на пътя. Също така за
подобряване на безопасността по пътищата и за увеличение дисциплинираността на участниците в
движението е увеличена административно наказателната дейност на полицеските служители.
Постигнатите резултати за 2019 г. от ОДМВР - Габрово са следните:
Дейност по контрол на пътното движение
Санкционирани нарушения
Актове
Фишове
Общо актове и фишове

2019 г.
48269
4652
42143
46795

2018 г.
25693
3038
21770
24808

В ежедневната си работа полицейските служители насочват контролната си дейност с акцент върху
нарушенията, които пряко влияят на пътната безопасност. Резултатите от дейността на различните
структурни звена на ОДМВР – Габрово обслужващи териториите на отделните общини в област Габрово
сравнени с резултатите от 2018 г. са следните:
СПП и РУ - Габрово
Колани и каски
Превишена скорост
Алкохол и наркотици
Неправоспособни
Общо актове
Общо фишове

2019 г.
1054
8160
131
101
2339
19790

2018 г.
247
5017
138
84
1202
9609

РУ – Севлиево
Колани и каски
Превишена скорост
Алкохол и наркотици
Неправоспособни
Общо актове
Общо фишове

2019 г.
489
2599
81
106
1081
13112

2018 г.
287
1270
96
149
899
5853

РУ - Дряново
Колани и каски
Превишена скорост
Алкохол и наркотици
Неправоспособни
Общо актове
Общо фишове

2019 г.
269
1992
43
25
803
5341

2018 г.
132
2734
47
35
689
4314
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РУ - Трявна
Колани и каски
Превишена скорост
Алкохол и наркотици
Неправоспособни
Общо актове
Общо фишове

2019 г.
359
248
29
15
429
3900

2018 г.
142
255
29
12
248
1994

2.1.3
Тенденции и изводи за областта като цяло и по общини
Увеличението на административно-наказателната дейност на полицейските служители е значително,
което от своя страна указва влияние и е довело до намаляване на броя на настъпилите
пътнотранспортни произшествия. Тази тенденция се вижда в изложените данни, както за цялата област
Габрово, така и за отделните общини. В противоречие на тази тенденция са отчетените резултати от
настъпилите тежки ПТП и пострадалите участници в движението.
През 2019 г. се отчита увеличение на този тип ПТП и броя на пострадалите – ранени участници в
движението, като само при загиналите е налице намаление. Увеличението на броя на тежките ПТП и
ранените в резултат на тяхното настъпване през 2019 г. се дължи на няколко фактора:
Увеличен брой ПТП настъпили с участието на велосипедисти, като при разглеждане на този вид ПТП
се вижда, че голяма част от велосипедистите сами са предизвикали настъпването на произшествието и
сами са си причинили телесни повреди при падане на пътното платно или след блъскане в неподвижна
препятствие.
Настъпване на ПТП на места нетипични за това до момента - на улици със слабо движение в
градовете, на паркинги и междублокови пространства, а така също в малки населени места и на
свързващите ги пътища.
Също така ПТП с участие на млади водачи със слаба и недостатъчна квалификация или възрастни
участници в движението и със забавени реакции.
Не на последно място трябва да се отбележи, че голяма част от ПТП регистрирани като тежки са
свързани с незначителни наранявания на участниците в тях. В повечето случаи след извършения
медицински преглед диагнозата е натъртване, охлузване или съмнения за комоцио, при което лицата са
настанявани в лечебното за наблюдение.
За намаляване на предпоставките за възникване на ПТП и рисковете за нараняване на участниците в
движението е необходимо в бъдеще да продължи превантивната дейност, както с подрастващите, така
също да се обърне внимание и на участниците в пенсионна възраст. Гъвкавост при работата на
служителите осъществяващи контрол на пътното движение, като в маршрутите се залагат места за
контрол в райони и на улици със слабо движение намиращи се в крайните квартали на градовете.
Засилване на работата в малките населени места и по свързващите ги пътища.
2.2
Състояние на пътната инфраструктура
2.2.1
2.2.2


Дължина на РПМ в границите на областта
503.741 км
Дължина на общинската и уличната пътна мрежа в границите на областта и по
общини
Община Габрово: 189.10km – улична мрежа на гр.Габрово, 281.30км – улична мрежа в селата
на територията на Община Габрово, 230.62 – Общинска пътна мрежа;



Община Севлиево: Общинска пътна мрежа 287,8 км.; Улична мрежа в селата 424,1 км.; Улична
мрежа в гр.Севлиево 50,740 км. + СО 70,2 км.



Община Дряново - Общинска пътна мрежа 105 км, улична пътна мрежа в гр.Дряново – 35 км;
улична пътна мрежа в с.Царева ливада – 11,5 км
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2.2.3

Община Трявна - Общинска пътна мрежа в община Трявна – 285 км. /от нея 63 км. –
републиканска/. Уличната мрежа - 50 км. Движението е организирано в съответствие с
изискванията на Закона за пътищата и Закона за движението по пътищата с изградена пътна
инфраструктура и необходимата вертикална и хоризонтална сигнализация;
Състояние на пътна настилка, сигнализация и маркировка, банкети, ограничителни
системи по общини, извършени инвестиции



ОПУ - Състояние на пътната настилка: „добро“- 36%, „средно“– 19%, „лошо“– 45%;
Сигнализация – увредени пътни знаци; Маркировка – частично изтрита; Банкети – високи на
места; Ограничителни системи – част от тях ударени при ПТП; Инвестиции – 1 004 650 лв. с ДДС



Община Габрово - Състоянието на пътната настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална
маркировка по основната улична мрежа на гр.Габрово са в добро състояние. В останалите
участъци както и по общинските пътища се извършват текущи ремонти и при наличие на
финансов ресурс в инвестиционната програма се предвиждат цялостни рехабилитации.



Община Севлиево - Сравнително добро състояние на пътната настилка,налични пътни знаци,
без пътна маркировка по общинските пътища и предимно земни банкети. Подменени 2 бр.
ограничителни системи след ПТП-та. Извършени инвестиции за 450 000 лв.



Община Дряново - Добро. Улиците в селата на територията на община Дряново се нуждаят от
преасфалтиране. Има заложени средства в бюджета на община Дряново за 2020 г. за започване
на част от улиците в лошо състояние в с.Царева ливада, с.Ганчовец, с.Косарка и с.Гостилица,
както и в местност Вехти лозя в гр.Дряново



Община Трявна - През 2019 г. Община Трявна е направила инвестиции в размерна 2 815 000
лв. за подобряване на пътната мрежа на територията на общината.

2.2.4

Състояние и сигнализация на кръстовища, пешеходни пътеки, спирки на градския
транспорт, подлези и надлези по общини, извършени инвестиции



Община Габрово - По основната улична мрежа на гр. Габрово, сигнализацията в рамките на
горецитираните пътно-транспортни съоръжения е в добро състояние. Извършват се периодични
огледи и подмяна на сигнализацията при необходимост.



Община Севлиево - Основните улици в града /предимно част от РПМ/, кръговите кръстовища и
пешеходните пътеки са с положена пътна маркировка. Пътните знаци по кръстовищата и
пешеходните пътеки са в добро състояние, като част от тях са подменени със соларни.На
кръстoвища са монтирани 11 бр. изпъкнали крайпътни огледала. Спирките на градския транспорт
са обновени и се поддържат в добро състояние. Извършени инвестиции за 250 000 лв.



Община Дряново - добро



Община Трявна - Обръща се внимание на състоянието на пътищата и улиците и техните
принадлежности – състояние на настилките, вертикална сигнализация, маркировка, видимост на
пешеходните пътеки, осветяване, като при констатирани проблеми се реагира своевременно на
сигналните писма от компетентните органи. За подобряване състоянието и сигнализация на
кръстовища, пешеходни пътеки и др. община Трявна е инвестирала 5 500 лева.
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2.2.5

Дължина и състояние на велоалеите по общини, извършени инвестиции



Община Габрово - Велоалеи са изградени в рамките на инфраструктурни проекти преди 2019 г.
по ул.Аврам Гачев (500 м.) и ул.Дунав (280 м.) и към момента са в добро експлоатационно
състояние.



Община Севлиево - 1 350 м. ново изградена велосипедна алея на стойност 170 000 лв.



Община Дряново - Велоалея с дължина 400 м по стария път между гр.Дряново и кв. „Цинга”.
Добро състояние.



Община Трявна - На територията на община Трявна няма изградени велоалеи.

2.2.6

Състояние на прилежащата около учебни заведения и детски градини по общини от
гледна точка на безопасността на движението (места за пресичане и паркиране;
предпазни огради; ограничения на скоростта; осветеност; извършени инвестиции)



Община Габрово - Състоянието на инфраструктурата около учебни заведения и детски градини се
проверява периодично. През 2019г. са изпълнявани мерки, свързани с подобряване на осветеността
на зоните за пресичане и поддръжка на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка.



Община Севлиево - Сигнализацията с пътни знаци се поддържа в добро състояние, на подходящи
места има изградени изкуствени неравности и обозначени пешеходни пътеки.



Община Дряново - Освежава се периодично хоризонталната маркировка на пешеходните пътеки
около двете училища в гр.Дряново, Детските градини в града. Има наличие на предпазни огради.
През 2020г. предстои ремонт на ул. „Шипка“ и ще бъде предвидено поставяне на осветление над
пешеходните пътеки, вкл. и в района на СУ „Максим Райкович“.



Община Трявна - Извършено е обследване на районите около училищата, детските заведения и
участъците с масово предвижване на деца. Подържа се в изправност поставените пътни знаци,
хоризонталната маркировка и ограничителните пана на входовете. Инвестициите за подобряване
безопасността във и около детски заведения и училища, на Община Трявна са за 5 000 лева.

2.2.7

Състояние на автогари, ж.п. гари и прилежащата към тях
общини, извършени инвестиции)

инфраструктура по



Община Габрово - През 2019 г. тротоарните настилки около Автогара Габрово са цялостно
рехабилитирани. Обновени са и пешеходните подлези в близост до нея. Пространствата около ЖП
гара Габрово са изцяло рехабилитирани в рамките на обект: „Реконструкция на кръстовище и
предгаров площад“, в рамките на проект: „Развитие на устойчив градски транспорт на
гр.Габрово“.



Община Севлиево - Самостоятелен частен имот с излаз към уличната мрежа на града.



Община Дряново - В община Дряново няма автогара. ЖП Гара Дряново и прилежаща
инфраструктура е в добро състояние.



Община Трявна - Сградата на Автогара Трявна е частна собственост, отговаря на изискванията
за предназначеност за ползване. Теренът, на който е разположен паркингът, е общинска
собственост, в относително добро състояние. Извършват се проверки на железопътните прелезите
и се следи тяхната сигнализация да се поддържа в изправност.
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2.3

Състояние на автомобилния парк

2.3.1 Състояние на обществения транспорт по общини (наличие, средна възраст, географско
покритие, свързаност, извършени инвестиции)


Община Габрово - Общественият транспорт се нуждае от обновяване на подвижния състав. През
2019г. са закупени 3бр електробуси, а през 2020г. предстои закупуването на 11бр. метанови
автобуси в рамките на проект: „Развитие на устойчив градски транспорт на гр.Габрово“. По
същият проект през 2019г. започна изграждането на информационна система, като вече са
поставени информационни табла на 104бр. спирки. През 2020г. предстои доставка на бордови
компютри за подвижния състав, тестов период, и пускане в експлоатация на системата.



Община Севлиево – Три (3) транспортни фирми извършват общественият превоз на пътници
територията на Община Севлиево, като се изпълняват 23 /двадесет и три/ автобусни линии
общинска, областна и републиканска транспортни схеми. Съответно превоза се извършва с
/двадесет и три/ основни превозни средства и 6 /шест/ резервни със средна възраст между 10 и
години.



Община Дряново - не извършва обществен транспорт на пътници.



Община Трявна - Според транспортната схема на град Трявна на територията на общината
работят две частни транспортни фирми – „АЛЕКС ЕООД“ и ЕТ-„М-ТРАНС“-Д.Манева. Според
транспортните маршрути се осъществяват автобусни връзки с гр. Плачковци, гр. Габрово,
с.Станчев хан, с. Вонеща вода, с. Стоевци, с.Фъревци, с.Радевци.Всекидневно – линия Трявна –
София, обслужена от фирма, чието седалище не е в общината. Автомобилният парк е остарял.

2.3.2

на
по
23
15

Състояние на автобуси, извършващи транспорт в системата на училищното и
предучилищното образование по общини (брой, средна възраст и техническо
състояние, извършени проверки)



Община Габрово – Пет броя (5) са специализираните училищни автобуси, обслужващи три (3)
училища (1 бр. от 2007 г., 1 бр. от 2017 г., 3 бр. от 2019 г.); Превозът от селата на община
Габрово до града се извършва и с общинската транспортна схема. Ежегодно се извършват
проверки от Областен отдел на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - гр. Габрово
за техническото състояние на училищните автобуси. Служители на Община Габрово извършват
периодични проверки за изпълнението на автобусните линии.



Община Севлиево – Осем броя (8) са училищните автобуси със средна възраст 11 години;
Обслужват шест (6) училища в селата на община Севлиево и пет (5) училища на територията на
гр. Севлиево. За седемнадесет (17) населени места се използва общинската транспортна схема,
като средство за придвижване до гр. Севлиево. Средната възраст на превозните средства,
изпълняващи превоза на ученици е между 10 и 15 години. Ежегодно се извършват проверки от
Областен отдел на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - гр. Габрово за
техническото състояние на училищните автобуси. Служители на звено Общински инспекторат
периодично правят проверки за изпълнението на автобусните линии от общинска, областна и
републиканска транспортни схеми, което пряко касае превоза на ученици и деца в предучилищна
възраст.
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Община Дряново - 2 училищни автобуса, собственост на община Дряново, средна възраст – 7
години, единият 14+1 е с първоначална регистрация 2009г. и пробег към 31.12.2019г. – 223 748
км., другият 32+1 е с първоначална регистрация 2017г. и изминат пробег към 31.12.2019г. 28 170
км. Извършват се периодични технически прегледи за състоянието на автобусите. Два училищни
автобуса, собственост на СУ „Максим Райкович“, средна възраст – 9 години. Единият 30+1 е с
първоначална регистрация през 2006г., вторият 16+1 е с първоначална регистрация през 2016г.



Община Трявна - Училищният автобус е предоставен безвъзмездно на община Трявна през 2019
г. от МОН.Техническото състояние на автобуса е отлично. Преди започване на учебната година е
преминал техническа проверка в ДАИ-Габрово. Ежедневно се осъществява контрол на водача,
превозващ деца до училищата и обратно, чрез проверка за алкохол, контрол на здравното
състояние и проверка на техническото състояние на автобуса.
Междуинституционално взаимодействие

2.4
2.4.1

Роля на заинтересованите страни
За решаване на проблемите с безопасността на движението в област Габрово са ангажирани
институции, които имат отношение към дадената тема. Всички са в състава на Областна комисия по
безопасност на движението по пътищата.

2.4.2

Изпълнени съвместни инициативи в областта на БДП (общини, областна администрация,
ОД МВР, ОПУ, Областен отдел на ИААА, РУО, ЦСМП, БЧК и др.)
Организиране на съвместна инициатива „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО”.
Официално събитието „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО“ е на картата на Европа, заедно с всички
участници и партньори на ТИСПОЛ - Европейската мрежа на служби на пътна полиция. По този начин
Областна администрация - Габрово се включи в международната кампания EDWARD или Ден без
загинал на пътя. Датата за провеждане на тази кампания през 2019 г. бе на 26 септември, под мотото
„Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“. Дните на EDWARD съвпаднаха и с Европейска седмица
на мобилността. Събитието „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО“, което обединява усилията на различни
институции и организации по темата за превенция на пътния травматизъм беше на 20 септември с
начален час 16:30 часа на площада в Габрово.
В рамките на инициативата всички участници и посетители ги очакваха специални демонстрации,
игри, симулатор, състезания и много полезна информация свързана с безопасността на движението по
пътищата. Една от най – атрактивните зони на площада беше демонстрацията на ПТП, направена от
екипите на ОД на МВР – Габрово, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
– Габрово, Център за спешна медицинска помощ, Български червен кръст – Габрово. Състезания с
велосипеди и тротинетки, лабиринт от гуми и конуси, и други такива, бяха част от предвидените
забавления за ученици и техните родители.
Основната цел е в играта младежите да се научават как да реагират в реална ситуация, затова
във всички тях се акцентира не толкова на бързината, а на спазването на правилата и знаците по
трасетата. Малки художници рисуваха на тема „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“. За
активните шофьори имаше леки препитвания, но и една специална награда. Доброволци на БЧК
направиха демонстрация по оказване на първа помощ в различни случаи. Създателят на мобилното
приложение „iHELP-България” разясняваше неговите възможности и защо е полезно да го ползваме. И
още много други активности предвидени в рамките на събитието, което започна в 16:30 часа и завърши
с концерт на талантливите изпълнители от Вокална формация Upstream Voices.
Всички събития описани по-горе са проведени на територията на гр. Габрово - в централна
градска част, като участниците в събитието бяха деца и възрастни от цялата област.
Обогатяване знанията на деца и възрастни (водачи, пешеходци, пътници, велосипедисти)за
безопасно шофиране, пресичане, колоездене при спазване на правилата за движение. Дейности
насърчаващи участниците в пътното движение да мислят за безопасността, докато шофират, вървят
пеша или карат велосипед.
Институции пряко или косвено свързани с безопасността на движението по пътищата в лицето на
областния управител, председателя на Държавна агенция БДП, ОД МВР – Габрово, Регионална дирекция
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ПБЗН, Център за спешна медицинска помощ - Габрово, Регионалното управление на образованието –
Габрово, БЧК – Габрово и всички останали институции и организации насочиха отново вниманието към
проблема със зачестилите пътно-транспортни произшествия. Обединиявайки усилия те отправиха апел
към всички да бъдат внимателни и толерантни на пътя. Към тях се присъединиха и ученици и деца от
детските градини от областта, които участваха активно в организираното мероприятие „ЖИВОТЪТ Е С
ПРЕДИМСТВО“, където всички участници обогатиха знанията си по темата „пътна безопасност“.
В рамките на събитието бяха получени над 50 макета на детски коли, изработени от детските
градини в областта, като всички бяха представени с дефиле на площад „Възраждане” в гр. Габрово.,
което беше открито тържествено от Председателя на ДА БДП, Областен управител на Габрово и кмета
на гр. Габрово.
Връчени бяха много награди на победителите в организираните игри, грамоти за участие на
всички присъединили се към инициативата на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата към Областен управител на област с административен център Габрово, осъществила се под
патронажа на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.
Партньори на кампанията:
 1. Държавна агенция БДП;
 2. РД ПБЗН Габрово;
 3. ОД МВР - Габрово;
 4. Община Габрово;
 5. Община Севлиево;
 6. Община Дряново;
 7. Община Трявна;
 8. РУО - Габрово;
 10. Областен отдел "Автомобилна администрация" - Габрово
 11. Съюз на българските автомобилисти - Габрово;
 12. БЧК - Габрово;
 13. Център за спешна медицинска помощ - Габрово;
 14. iHELP България;
 15. SOS Детски селища - Трявна;
 16. Дом на хумора и сатирата - Габрово;
 17. UpStream Voices - Севлиево;
 18. Автоморга "Карталов" - Габрово
 19. Детски градини от Област Габрово;
 20. Училища от Област Габрово;
Община Дряново - Съвместно с РУП гр. Дряново са проведени информационни с пешеходци и
велосипедисти за правилата за безопасно движение по улиците и пътищата. Съвместно с РУП гр.
Дряново са проведени изнесени лекции на учениците от 1 до 4 клас и от 5 до 8 клас в СУ „Максим
Райкович“ гр.Дряново по БДП.
РАЗДЕЛ 3 ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА 2019 Г.
Мярка

Период на
изпълнение

Финансов
ресурс

Диалог и
съвместна работа
с институциите,
неправителствен
ите организации
и гражданското
общество по
проблемите на
безопасността на

2019 г.

10000 лв.

Източник
на
финансира
не
Общински,
държавен
бюджет,
друго
финансиран
е

Ефект

Осведомено
ст на
гражданско
то общество
в област
Габрово

Индикат
ор за
изпълне
ние
Брой на
проведен
ите
съвместн
и
мероприя
тия

Отговорна
институция

Статус на
изпълнение на
мярката

ОА – Габрово
ОД МВР
РД ПБЗН
ЦСМП
БЧК
РУО
СБА
РЗИ
Окръжна

„Ваканция здравей!
Да играем
безопасно!” – юни
2019 г.
Проведена
инициатива
„ЖИВОТЪТ Е С
ПРЕДИМСТВО” –
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движението.

Цялостно
подобряване на
пътната
инфраструктура

2019 г.

прокуратура
Община
Габрово
Община
Севлиево
Община
Дряново
Община Трявна
SOS Детски
селища –
Трявна
ОПУ
ОО
Автомобилна
администрация
Всички
заинтересовани
институции на
територията на
Област Габрово
Общини и ОПУ

септември 2019 г.
Лекции в
училищата от
инспектор ДПС
срещ учениците от
1 до 4 клас и от 5
до 8 клас по БДП;
Проведени
информационни
кампании сред
пешеходци и
велосипедисти

Община
Габрово

Изпълнено

1.Община
Габрово –
Реконструкция на
кръстовище при
ул. Д-р Никола
Василиади –
улица Орловска и
околните
пространства

300 000 лв.

ул. „Осми март”

110 000 лв.

Целева
субсидия

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;

535 000 лв.

Оперативна
програма
региони в
растеж

Общински
бюджет

Подобрени
транспортн
оексплоатац
ионни
характерист
ики на
настилка,
подобрено
отводняван
еи
подобрена
безопасност
за всички
участници в
движението

Брой
извърше
ни
ремонти

Изпълнени съгласно
представена на
Областна
администрация
програма за 2019 г.

Изпълнено

Изпълнено
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Възстановяване,
ремонт и
модернизация на
пешеходни
подлези – подлез
при кръстовище
на ул. Д-р
Никола
Василиади с ул.
Стефан
Караджа(Автогар
а) и подлез при
кръстовище на
ул. Д-р Никола
Василиади с ул.
Брянска;

972 956 лв.

Оперативна
програма
региони в
растеж

Цялостен ремонт
на ул.Младост и
прилежащите и
междублокови
пространства и
зони за
паркиране;

1 100 000
лв.

Целева
субсидия

Ремонтирани
пътища и улици:
 ул. Д.Костова
 ул.Ген.Николов
 ул.Брянска/ДХ
С/;
 обръщало
Хаджи Цонев
мост;
 ул.Станционна

1 143 460
лв.

Целева
субсидия

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

 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,
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с.Прахали,
с.Орловци;
с.Борики;
и др.
2.Община
Севлиево
Сигнализация с
пътни знаци на
улиците в
населените места
и общинските
пътища

15 000 лв.

Общински
бюджет

По-малко
пострада ли
и „визия
нула“ на
жертвите по
пътищата

Поддържане на
светофарните
уредби в добро
състояние – на
места обновени
със соларни

По-нисък
брой ПТП
и
намален
травмати
зъм

Община
Севлиево
Ежегодно

Ежегодно

Освежаване на
пътната
(хоризонтална)
маркировка

25 000 лв.

Общински
бюджет

Подготовка за
зимния сезон

70 000 лв.

Общински
бюджет

Зимно поддържане
на общинските
пътища и улици в
населените места

450 000 лв.

Републикан
ски бюджет

Ремонт на
общинските
пътища и улици в
селата на
територията на
Общината:

1 200 000
лв.

Републикан
ски бюджет

 Реконструкция и
рехабилитация
на път GAB1169
/III-404,
Севлиево
–
Крушево
–
Младен – яз.
„Ал.Стамболийс
ки“. Участък от
км. 0 +000 до
км. 13 +730“.

6 695 000
лв.

ПРСР 20142020

 "Рехабилитация
и реконструкция
на улици в гр.
Севлиево"
ул."Росица”,
ул."Стара
Планина" и ул.
"Цар Симеон";

1 294 300
лв.

ПРСР 20142020

Ежегодно

Ежегодно

През сезона

Възстановя
ване
носимоспос
обността на
съществува
щата пътна
настилка и
равността
на пътното
покритие,
решаване
проблемите
с
отводняван
ето

В изпълнение

В изпълнение
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 „Инженеринг:
проектиране
и
ремонт на улици
в гр. Севлиево“
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;

3 684 000
лв.

Републикан
ски бюджет

3.Община
Дряново
Реконструкция
и
рехабилитация на
9 бр. улици в
гр.Дряново

2 167 045
лв.

ДФЗ-ПРСР

Рехабилитация и
реконструкция на
общински
път
GAB3120 GAB2117

6 767 036
лв.

ДФЗ-ПРСР

Ремонт южен
тротоар на път I5

40 800 лв.

Преасфалтиране
улица в с.Сяровци

39 013 лв.

Подобряване
вертикална
планировка на
улица в
с.Соколово

32 500 лв.

Капиталова
програма на
община
Дряново
(всичко
описано подолу)

Доизграждане на
настилка на ул.
„Филип Тотю“
гр.Дряново

8 600 лв.

Преасфалтиране
ул. „Д. Крусев“
гр.Дряново

69 810 лв.

Ремонт на улица в
с.Катранджии

27 000 лв.

Асфалтиране на
част от
ул.“Ал.Стамболийс
ки“ с.Царева

42 500 лв.

В изпълнение

Предотврат
яване на
ПТП в
населените
места
Осигуряван
е
безопасност
та по
общинските
пътища

Община
Дряново
Изпълнена

Изпълнена

Изпълнена

Изпълнена
Изпълнена

Изпълнена

Изпълнена

Изпълнена
Изпълнена
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ливада
Преасфалтиране
на участъци от
улици в с.Янтра

32 300 лв.

Преасфалтиране
участъци от улици
в с.Гостилица

44 200 лв.

Изпълнена

Подмяна настилка
на ул.“Васил
Априлов“ в
с.Царева ливада

42 585 лв.

Изпълнена

Изграждане на
улица в
кв.“Изгрев“
гр.Дряново

41 200 лв.

4.Община
Трявна
Ремонт на
улици:
 „Минчо Д.
Венков“, гр.
Трявна;

Изпълнена

Изпълнена

Осигуряван
е
безопасност
та по
общинските
пътища

Брой
извърше
ни
ремонти

Община Трявна

239 166 лв.

По ПМС

 ул.„Здравец“,
гр. Трявна;

230 833 лв.

По ПМС

Изпълнена

 ул. „Уста
Иван“, гр.
Трявна ;

135 000 лв.

По ПМС

Изпълнена

 ул. „Тепавици“,
гр. Трявна;

166 666 лв.

По ПМС

Изпълнена

 ул. „Капитан
Райчо“, гр.
Трявна ;

110 000 лв.

По ПМС

Изпълнена

 ул. „Баба
Тонка“, гр.
Трявна;

118 333 лв.

По ПМС

Изпълнена

 ул. „Бедек“, гр.
Плачковци ;

105 000 лв.

По ПМС

Изпълнена

 ул. „Илийчо
Петков“, гр.
Плачковци.

105 000 лв.

По ПМС

 ул. „Младост“,
гр. Плачковци .

40 000 лв.

По ПМС

16 621 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

54 119 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Основен
ремонт улици:
 "Пейо К.
Яворов", гр.
Трявна;
 ул."Георги
Измирлиев",
гр. Трявна.

Изпълнена

Изпълнена

Изпълнена

21

Основен ремонт
на част от
общински
поземлен имот
73403.501.1529
по КК и КР на гр.
Трявна във
връзка с
оформяне на
паркоместа.

8 326 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

21 662 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Основен ремонт
общински
паркинг до
сградата на
Автогара Трявна,
представляващ
ПИ с
идентификатор
73403.501.652 по
КК и КР на гр.
Трявна.

4 166 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Основен ремонт
улица
"Шаховец", гр.
Трявна.

16 666 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Отводняване
улица "Бачо
Киро", гр.
Трявна.

12 500 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

66 665 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

12 499 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

12 498 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

16 666 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

8 333 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Основен ремонт
улица о.т. 814 –
815 – 816 - 817
по
регулационния
план на гр.
Трявна, вкл.
отводняване.

Основен
ремонт улици:
 „Кавалджийска
", гр. Трявна;
 Ул.
"Алекси
Пухлев",
гр.
Трявна;
 ул. "Бедек", гр.
Трявна;
 Ул.
"Янко
Мустаков", гр.
Трявна;
 Ул.
"Пролет",
гр. Плачковци
- участък от
пресечката
с
ул.
"Георги
Лазаров"
до
края
на
улицата;
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 ул.
"Ганю
Кънев",
гр.
Плачковци ;

9 583 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 Ул.
"Люляк",
гр. Плачковци;

20 000 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 Ул.
"Горска",
гр. Плачковци;

5 833 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

9 166 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

6 666 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

12 500 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 път GAB 2275
гр. Плачковци
- кв. Стоевци;

6 666 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 път GAB 3293
гр. Плачковци
- с. Носеите;

5 000 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 път GAB 3273
с. Нейковци
- с. Драгневци.

5 000 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

11 666 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 улици в с.
Маневци;

5 166 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 улица в с.
Белица (Д.
Мечевци),
землище
Фъревци;

3 333 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 улица с.
Раевци
(довършване)

1 666 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

 улица в с.
Кисийците ;

4 668 лв.

Капиталова
програма

8 333 лв.

Капиталова
програма

 улици
в
с.
Радевци
(към
гробище,
срещу
к-кс
"Българка"
и
срещу
Кметство);
 улица
Радино

в

с.

Основен
ремонт:
 път GAB 3282
с. Радино;

Основен
ремонт:
 улици в с.
Черновръх;

Основен
ремонт
Път GAB 3327 гр. Трявна - с.
Бангейци - с.
Кашенци;

Изпълнена

Изпълнена
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Път с
идентификатор
02563.522.17 по
КК и КР на
землище
Бангейци;

1 666 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Път GAB 1278 с.
Веленци;

10 000 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Път GAB 3322 с.
Бърдени ;

10 000 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Път GAB 3317 с.
Стръмци ;

8 333 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Път GAB 3333 с.
Глутници ;

8 333 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Път GAB 3337
мах. Чифлика, с.
Царето

8 333 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Път с
идентификатор
73403.504.45 по
КК и КР на гр.
Трявна
/продължение на
улица
"Александър
Стамболийски"/ ;

12 500 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Проектиране и
изграждане на
подпорна стена
на улица о.т.
814-815-816-817
по
регулационния
план на
гр.Трявна, вкл.
авторски надзор;

4 700 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

1 440 лв.

По ПМС

2 875 лв.

Общински
бюдджет

Изпълнена

58 332 лв.

Капиталова
програма

Изпълнена

Укрепване на
пътното платно и
корекция на дере
в кв.Ковачевци,
гр.Плачковци;
Авариен ремонт
улична настилка
и два броя шахти
на ул."Христо
Ботев" гр.Трявна.
Основен ремонт
тротоарни
настилки гр.
Трявна (ул.
"Христо Ботев",
ул. "Симеон
Цонев", ул.
"Чучура", ул.

Изпълнена
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"Хан Аспарух",
ул. "Петър
Генчев").
Основен ремонт
тротоарни
настилки гр.
Плачковци
(улица "Стара
планина" от №94
до №112 и др.),
кв. Божковци, гр.
Трявна и в двор
ОУ "Васил
Левски", гр.
Плачковци.
Подобряване на
образованието,
уменията и
дисциплината на
участниците в
движението.

2 500 лв.

Капиталова
програма

2019 г.

*

От бюджета
на
съответната
институция

Повишаване на
контрола по
спазване
правилата за
движение

2019 г.

*

Държавен
бюджет

Мерки в
системата за
подготовка на
нови водачи на
МПС

2019 г.

*

Държавен
бюджет

Повишаване и
поддържане на
техническата
изправност на
парка от пътни
превозни
средства
посредством
всеобхватен и
усъвършенстван
технически
контрол
Ограничаване
влиянието на
умората върху
тежките
пътнотранспортн
и произшествия
Водачи на МПС
за превоз на
пътници и товари

2019 г.

*

Държавен
бюджет

2019 г.

*

Държавен
бюджет

2019 г.

*

Държавен
бюджет

Изпълнена

Беседи,
открити
уроци,
отбелязван
е на
европейски
и световни
дни по БДП
Спазване
правилата
за
движение

Брой
инициати
ви по
БДП

РУО

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

По-голям
брой и
обстойна
проверка
на МПС,
ППС,
пешеход
ци и
участниц
ив
движени
ето по
пътищата
По-малко
ПТП, с
участиет
о на
младите
шофьори

ОД МВР

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

ОО АА

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

По-малко
ПТП с
участиет
о на
неизправ
ни МПС

ОО АА

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

По-малко
ПТП

По-малко
ПТП

ОО АА

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

По-малък
брой ПТП,
вина за
която има

По-малко
ПТП с
участиет
о на

ОО АА

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

По-добра
подготовка
на новите
шофьори с
реалните
ситуации на
пътя
По-малко
неизправни
МПС на
пътя
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водача на
МПС

Превантивни
мерки за
подобряване
безопасността на
пътната
инфраструктура

2019 г.

95 000 лв. Севлиево

Общински и
държавен
бюджет

Обезопасяване
на пътищата чрез
поставяне на
стоманени
предпазни огради
и парапети на
участъци с риск
Обезопасяване
на мрежата от
ЖП прелези
Поддържане на
актуална и пълна
вертикална
сигнализация за
повишаване
вниманието на
водачите на МПС
и
предупреждаване
за участъците с
повишен риск

2019 г.

*

Общински и
държавен
бюджет

Обучение на
деца, ученици и
педагогически
специалисти

2019 г.

2019 г.
2019 г.

Подобряван
е
безопасност
та на
двжението

водачи
на МПС
превозва
щи
пътници
и товари
Поддържа Общини, ОПУ
не на све
тофарни
те
уредби,
освежава
не на
пътната
хоризонт
ална
маркиров
ка,
ремонт
на
общинск
ите
пътища и
улици в
селата
Общини, ОПУ

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

Държавен
бюджет
80000 лв. –
Община
Габрово
15 000 лв. –
Община
Севлиево

*

Общински и
държавен
бюджет,
Целева
субсидия,
Оперативна
програма
региони в
растеж

Общински и
държавен
бюджет

По-малко
пострада ли
и „визия
нула“ на
жертвите по
пътищата.
Подобрени
транспортн
оексплоатац
ионни
характерист
ики на
настилка,
подобрено
отводняван
еи
подобрена
безопасност
за всички
участници в
движението
Провеждане
на
общински и
областни
ученически
викторини
и
състезания

Сигнализ
ация с
пътни
знаци на
улиците
в
населени
те места
и
общинск
ите
пътища
на тери
тория та
областта

Общини, ОПУ

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове

Повисока
култура
по БДП

РУО, ОД МВР,
Общини

Изпълнява се
съгласно
заложените срокове
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Участие в
междуведомствен
и проекти с цел
предотвратяване
на
пътнотранспортн
ите произшествия
и последиците от
тях за здравето и
живота на хората

2019 г.

5000 лв.

Общински и
държавен
бюджет

Повишаван
е културата
на деца,
ученици,
възрастни

Проведен
о
мероприя
тие
„Животът
ес
предимст
во”

Всички
занимаващи се
с БДП в
областта

Септември 2019 г.

*- не е подадена информация от отговорните институции за финансов ресурс
Обща оценка на изпълнението:
ДОБРА
РАЗДЕЛ 4 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП
1. Повишаване осведомеността на семействата ясни и точни правила за
взаимодействие на МВР с местни и национални медии за своевременно предоставяне
и обективно отразяване на пътната обстановка и пътния травматизъм, както на
национално така и на местно ниво.
2. Учебен процес - при обучението на кандидатите за водачи на МПС, задължително да
се въведе управлението на МПС на полигон, като се включи и в практическата част
на изпита за придобиване на съответната правоспособност.
3. Усъвършенстване на контролната дейност - тъй като една от основните причини за
настъпването на тежки ПТП е нарушаването на скоростните режими, наред с
закупуването и използването на нови технически средства, следва да се предвиди и
възможността на сега разположените стационарно камери на АПИ, които също имат
възможността да записват, скорост, време, място посока на движение и конкретно
МПС нарушило скоростните режими. Предвид тези възможности и по преценка
целесъобразността, ако същите бъдат определени, като технически средства за
контрол на скоростните режими, да се осигури възможността за подаване на
информацията към единен център за обработка на информацията. Наред с това да се
предвиди мобилните и преносими камери за контрол на скоростта, да се разполагат
в МПС собственост на МВР, които не са маркирани, с цел осъществяване на негласен
контрол.
4. Административно наказателната дейност - да се направят необходимите промени в
нормативната уредба с цел съкращаване (опростяване) на административните
производства, по отношение на налагане на съответните санкции спрямо
нарушителите. С цел избягването на субективизма в тази насока, да се фиксират
санкциите за конкретните нарушения (да се премахне от до). За заплатилите в
минимален срок наложените им глоби да се предвиди намаление от 30 % , както е
при ел. фиш. За тези които просрочат 30 дневния срок за доброволно заплащане,
размера на санкцията да нараства пропорционално с определен %.
5. Промени в нормативната уредба - с оглед на връчването на санкционни документи,
като се предвиди възможността, при неустановяване на постоянния адрес на входа
на жилището да се поставя надлежно оформено уведомление с което съответния
документ да се счита за връчен.
6. Подобряване събираемостта на глобите - да се забрани предоставянето на услуги от
държавната администрация на некоректните платци, до заплащането изцяло на
съответните задължения.
7. Финансов ресурс –
отпускане на финансиране на Областните комисии по
безопасност на движението по пътищата, с цел подобряване работата им, като
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регионален орган за осъществяване на държавната и регионалната политика за
повишаване на безопасността по пътищата.
8. Осигуряване на бюджетен ресурс за изпълнение на политиката по БДП в рамките на
дейността на отделните компетентни институции.
9. Да бъде изяснена ролята, задачите, статистическата информация и други дейности,
които са задължение на общинските администрации. Да се предвиди щатна
длъжност с необходимото образование за осъществяване на тези дейности.
10. Да има ясно, логично и прозрачно разпределение на постъпилите глоби от
електронни фишове по ЗДвП във Фонд за безопасност на движението. Част от
средствата да бъдат насочвани целево към общините за освежаване на
хоризонталната маркировка, осветяване на кръстовища, подобряване на
вертикалната сигнализация и т.н.
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