РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово

Рег. № ОСК-14-498/11/

Препис!

10.12.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 13
Днес, 03 декември 2019 г. (вторник) от 10:00 часа в заседателна зала на Областна
администрация - Габрово се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата, на което присъстваха:
1. Мария Пенева – Заместник областен управител на област Габрово
2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово
3. Николай Меразчиев – Община Габрово
4. инж. Росен Яръмов - Община Дряново
5. Марин Маринов - Община Трявна
6. Деян Георгиев – ОПУ – Габрово
7. Пенчо Пенчев – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово
8. Деян Дойнов – РУО на МОН – Габрово
9. Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация” - Габрово
10. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово
11. д-р Георги Шандурков – Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Габрово
12. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово
13. Мариета Папазова – Регионална здравна инспекция – Габрово

Отсъстваха:
1. Николай Лалев - Община Севлиево
2. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово
3. Любен Симеонов – СБА – Габрово

След установяване наличието на кворум, г-жа Пенева откри заседанието на Областна
комисия по безопасност на движението по пътищата, което протече при следния
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ДНЕВЕН РЕД:
1. 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.
Докладват представители на общините на
територията на област Габрово
2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през трето тримесечие на 2019 г. резултати – ОД на МВР-Габрово.
Докладва: Пенчо Пенчев
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.
Докладва: Пенчо Пенчев
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
трето тримесечие на 2019резултати. – РДПБЗН – Габрово.
Докладва: Радослав Стефанов
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.
Докладва: Александър Петров
6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на
постигнатите през трето тримесечие на 2019 г. резултати – РУО – Габрово.
Докладва: Деян Дойнов
7. Справка за установените участъци с концентрация на ПТП. Справка за
предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през трето
тримесечие на 2019 г. резултати – Областно пътно управление – Габрово.
Докладва: Деян Георгиев
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 найдълго 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.
Докладва: д-р Георги Шандурков
2
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5
тел. 066/800 200, факс 066/800 201
e-mail: governor@gb.government.bg
http://www.gb.government.bg

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.
Докладва: Надежда Желева
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.
Докладва: Мариета Папазова
11. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани през първите 6 месеца
на 2019 г. Справка за обучените през първите 6 месеца на 2019 г. служители на „Пътна
полиция”. Анализ на динамиката на данните през първите 6 месеца на 2019 г., спрямо същия
период на предходната година (2018 г.) – Областен съвет на Български червен кръст –
Габрово.
Докладва: БЧК - 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.
Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе
приет единодушно с 13 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. 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:
1.1. Община Габрово:
За предотвратяване на ПТП в населените места на Община Габрово през 2019 г., се
работи по следните направления:
 Поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна
транспортна инфраструктура;
 Информираност на населението, обучителни програми за деца и ученици, свързани с
безопасността на движение;
Изпълнени текущи ремонти на мостове, улици и участъци от улици (изкърпване и
частично асфалтиране), укрепвания на различни участъци (подпорни стени, водостоци),
отводнителна система, изграждане на тротоари и други.
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Ежегодно, въз основа двустранни споразумения, между АПИ и Община Габрово, се
получават средства за текущо лятно и зимно поддържане на тези 27,013 км.
Със средствата преведени на Община Габрово, ремонтните дейности се извършиха на
съвпадащите с РПМ улици, в началото на строителният сезон и са посочени в предходните
отчети.
За поддръжка на вертикалната сигнализация се работи по сключен Договор с външен
изпълнител. Извършени са огледи в централна градска част от експерти на Община Габрово и
представители на сектор Пътна полиция при ОД на МВР гр. Габрово с цел актуализация на
съществуващата организация на движението и допълване на знаковото стопанство с оглед
предстоящото въвеждане на зона за платено паркиране.
Доставени са и предстоят да бъдат монтирани нови пътни знаци и други материали
свързани с регулиране и по-добра организация на движението в Община Габрово.
Монтирани за периода м.август – м.ноември 2019г. нови пътни знаци с цел подобряване
на безопасността на движението на територията на Община Габрово.
През месец октомври 2019 г. е изпълнено цялостно премаркиране на ул. Брянска,
ул.Скобелевска и бул. Априлов /от кръговото кръстовище в района на Консултативна
поликлиника до кръговото кръстовище в района на Шиваров мост/. В същия период е
допълнена маркировката в Централна градска част, касаеща най-вече площи забранени за
паркиране в кръстовища с намалена видимост и допълване на маркираните паркоместа.
В периода август – ноември 2019г. 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.
Работи се по привеждане на техническата инфраструктура в централна градска част в
съответствие с предвижданията на одобрен и съгласуван проект за Организация и
безопасност на движението, касаещ въвеждане на „Зона за почасово платено паркиране в гр.
Габрово“.
1.2. Община Трявна:
Засилване на контролната дейност в общината по престоя и паркирането на МПС на
забранени места и районите на автобусни спирки, пешеходни пътеки и кръстовища,
затрудняващи движението и създаващи предпоставки за ПТП с тежки последици.
През първия учебен ден – 16.09.2019 година е осигурено засилено полицейско присъствие
в районите на училищата, като не са допуснати инциденти.
Извършено е обследване на сигнализацията, маркировката, осветлението, предпазните
огради и парапети в районите на учебните и детските заведения.
Изготвени са графици за беседи пред учениците от начален курс на училищата. Беседи с
учениците са предвидени и в програмите „Работа на полицията в училищата” и Детска
полицейска академия.
Повишена е контролната дейност за техническата изправност на МПС и оборудването на
каруци и велосипеди със светлоотразителни елементи. Активизирана е сигналната функция
на МВР към стопаните на пътя за предприемане на мерки за възстановяване цялостта на
пътното покритие, освежаване на хоризонталната сигнализация, поддържане на вертикалната
сигнализация, както и недопускане извършването на нерегламентирани дейности в обхвата
на пътищата, отворени за обществено ползване. На база ежемесечния анализ на ПТП
насоките на дейността по контрол на пътното движение, са привеждани в съответствие с
причините, водещи до възникване на ПТП.
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Във връзка с подобряването на безопасността на пътната инфраструктура, ремонтите на
уличната мрежа включва улици, ремонтирани основно в гр. Трявна и гр. Плачковци.
Съобразно градоустройствения план на общината се инициират предложения за
изграждането на паркинги за МПС. В тази връзка са оформени паркоместа в общински
поземлен имот и основно е ремонтиран паркинг до сградата на Автогара Трявна.
Във връзка с отбелязване на 21 септември – Европейски ден без загинали на пътя
ученици от начален курс при СУ «П.Р.Славейков» участваха в инициативата на Областна
администрация Габрово «Животът е с предимство».
Повишаване на пасивната безопасност на пътните участъци. Осигуряване на
видимост:
 почистване на обхвата на пътя от растителност, пречеща на видимостта;
 осигуряване на видимост в кръстовища и криви;
 премахване на табели и рекламни съоръжения, пречещи на видимостта;
 почистване и обезопасяване на паркинги и оширения край пътя;
 практическо прилагане и контролно изпълнение на Наредбата за специално ползване
на пътищата и движението на тежки и извънгабаритни товари;
 осигуряване на безопасността на ЖП прелезите.
Продължила е работата по поддържане на поставена сигнализация и осигуряване на
безопасност в пътните участъци, където се извършват ремонтни работи.
1.3. Община Дряново:
От началото на 2019 година е започнат ремонт (подмяна на тротоарна и пътна
настилка, полагане на нови хоризонтална и вертикална маркировки) на девет улици, който
продължи и през трето тримесечие на 2019 г. в гр. Дряново. По 8 (осем) от улиците
заложени за ремонт и реконструкция през 2019 г. към настоящия момент (м. декември)
ремонтът е приключил, като продължава строителната дейност на една улица – Подобект
№6 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Никола Мушанов” – дължина 488,93 м.
В момента се приключва реконструкцията и рехабилитацията на общински пътища
извън населените места:
 GAB2117 / III-609 – Царева Ливада – Дряново;
 GAB3120 / III-609 - Дряново – Кукля
С изпълнението на проекта Община Дряново се стреми да осигури условия за
безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния
живот на пътя, както и отводняването на пътя.
Редовно се провеждат информационни кампании за основните правила за движение
по пътищата на пешеходци и велосипедисти, като в началото на учебната година
инспектор от „ДПС” към РУ – Дряново, съвместно с класни ръководители на учениците в
СУ „Максим Райкович” са запознали и разяснили на децата най-безопасния път от вкъщи
до училището.
През разглеждания период Общинска комисия по БДП е провела две заседания, като
на тях са разглеждани молби, сигнали и предложения от граждани на общината, както и
по предложения от РУ-Дряново.
Г-жа Пенева: Искам да обърна внимание на общините – тротоарите, местата които са
обществени, търговски сгради да се изготвят писма до собствениците с предписания за
премахване на висулки, почистване на тротоарите пред обектите, което е тяхно задължение.
Към Общинските комисии по БДП – преди всяко заседание на общинските комисии да бъде
уведомявана областната комисия по БДП, като бъде включен и дневния ред на заседание на
общинската комисия.
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Г-жа Пенева предложи да бъдат приети за сведение така представените справки –
Община Габрово, Община Дряново и Община Трявна
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема.
По т.2 и т.3. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП.
Анализ на постигнатите през деветте месеца на 2019 г. резултати. Актуална справка за
настъпилите на територията на област Габрово ПТП и техните последствия
(травматизъм, материали щети, социална вреда и др.) през деветте 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 деветте месеца на 2019 г. резултати.
Пътнотранспортни произшествия
01.01. – 30.09.
2019 г.
2018 г.
2017 г
2016 г.
2015 г.
Общо ПТП
421
504
514
650
529
Тежки ПТП
70
57
61
59
50
Загинали
3
5
6
8
10
Ранени
77
67
69
63
49

ОБЩИНА
Общ. Габрово
Общ. Дряново
Общ. Севлиево
Общ. Трявна
Всичко

Разпределението на ПТП по общини е следното:
ПТП с мат. щети
Тежки ПТП
Загинали
2019 г. / 2018 г.
2019 г. / 2018 г.
2019 г. / 2018 г.
154 / 196
48 / 34
2 / 3
27 / 37
2 / 3
0 / 0
151 / 183
19 / 19
1 / 2
19 / 29
1 / 1
0 / 0
351 / 445
70 / 57
3 / 5

Ранени
2019 г. / 2018 г.
55 / 42
2 / 3
19 / 21
1 / 1
77 / 67

През изминалите девет месеца на 2019 г. на територията на област Габрово са
регистрирани 421 ПТП, от тях 351 само с материални щети и 70 тежки ПТП, като в резултат
на същите са загинали 3 и са ранени 77 души. За същия период на миналата година
настъпилите ПТП 504, от тях 445 с материални щети и 57 с пострадали – загинали 5 и 67
ранени.
От регистрираните 421 ПТП, 122 ПТП или 29% от общия брой са по пътища от
републиканска пътна мрежа /РПМ/ стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ и
Областните пътни управления. Двадесет и четири от ПТП /34% от всички тежки ПТП/
настъпили по пътищата на РПМ са с тежки последици, при които е загинал 1 - /33%/ и са
ранени 26 - /34%/. За същия период на 2018 г. от регистрираните 504 - 155 ПТП /31%/ са по
пътища от РПМ, като 17 са тежки ПТП /30%/ с 5 загинали /100%/ и 23 ранени /34%/.
На път І – 4, като най-натоварено направление за движение на автомобилния трафик
през областта, за отчетения период са настъпили 27 ПТП, от тях 3 тежки ПТП с 3 ранени.
На път І – 5 от началото на годината са настъпили 33 ПТП – 11 са тежки ПТП с 12
ранени.
По път ІІ – 44 /Севлиево – Габрово/, където през последните години се наблюдава
увеличение на трафика са настъпили 24, от тях са 3 тежки ПТП с 3 ранени.
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Тридесет и осем пътнотранспортни произшествия са настъпили по пътища трети клас
от РПМ на територията на област Габрово. При 7 от тях е загинал 1 и са ранени 8.
По пътища от общинска пътна мрежа през деветте месеца са регистрирани 23 ПТП с
материални щети и 5 тежки ПТП с пострадали лица – 6 ранени: двама велосипедисти от тях
едно дете, един мотоциклетист, двама водачи на автомобили и един пътник в тях. През
деветте месеца на 2018 г. пътища стопанисвани от отделните общини в областта 30 ПТП с
материални щети и 4 тежки ПТП, при които са пострадали 4 – 3 водачи на МПС и 1 пътник.
Анализът на обстановката по БД в област Габрово ни насочва, че е необходимо за
в бъдеще да се работи приоритетно в следните направления на дейност:
 Ограничаване на пътния травматизъм и намаляване на тежките ПТП на
територията на областта чрез планиране и провеждане на организационни,
превантивни, контролни и др. мероприятия, съобразени със спецификата на
пътнотранспортната обстановка.
 Съвместно с говорителя на ОДМВР и съдействието на общините, СМО и
неправителствените организации провеждане на превантивни мероприятия с цел
информиране на обществеността за настъпилите тежки ПТП и негативните
последици от тях.
 Оптимизиране на местата и времето за контрол на скоростните режими.
 Ежеседмично провеждане на специализирани полицейски операции по метода за
“широкообхватен контрол”, като се ангажират максимален брой униформени
служители от структурните звена на ОДМВР – Габрово.
 Създаване на организация за увеличение на контролната дейност на нарядите
спрямо нарушителите на правилата за движение по пътищата, като се имат в
предвид показателите на аварийността на обслужваната територия.
 Да се плануват и проведат СПО, съвместно с представители на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администраци“, за изпълнение на заповедите за
ограничаване на движението на товарни автомобили, селскостопанска и
земеделска техника, по определени участъци от републиканската пътна мрежа на
обслужваната от ОД МВР – Габрово територия.
 Повишаване активността на служителите работещи по контрол на пътното
движение по отношение на превантивната дейност.
 Завишаване степента на контрол от страна на преките ръководители и работа по
повишаване квалификация на състава.
 Да се работи съвместно с общините в областта и неправителствени организации за
изграждане на системи за видео наблюдение в централната част на градовете.
Председателя на ОКБДП, г-жа Пенева помоли сигналните писма, които изпраща
ОД МВР – Габрово към общините на територията на областта да бъдат изпращани с
копие до Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. Целта е да се
проследи какво се случва след подадения сигнал, общините взимат ли под внимание
изпратените препоръки от ОД на МВР и имат ли резултат (изпълнени ли са).
Предложение за приемане на анализа на сектор „ПП” към ОД на МВР - Габрово
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема.

7
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5
тел. 066/800 200, факс 066/800 201
e-mail: governor@gb.government.bg
http://www.gb.government.bg

По т. 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 трето тримесечие на 2019 г. резултати. – РДПБЗН – Габрово.
Справка на реагиралите произшествия от РДПБЗН Габрово за периода 01.07.2019 г. до
30.09.2019 г.:
 Катастрофи с транспортни средства – 8 броя;
 Пожари в транспортни средства – 8 броя;
 Разчистване след ПТП – 14 броя;
 Отстраняване на паднали дървета и камъни по пътното платно – 22 броя;
През периода, съгласно утвърден учебен план, служителите на РДПБЗН – Габрово
преминават обучения за реакция при ПТП и безопасно движение до и от произшествията.
Г-н Радослав Стефанов: През третото тримесечие на 2019 г. възникна един проблем,
който е извън нашата компетенция за главен път I-4. Зад фирма „Хамбергер” има
нерегламентирано сметище върху частни имоти, където периодично се изхвърлят горими
отпадъци, палят се и са в непосредствена близост до главния път София-Варна. Има
обаждания за намалена видимост от водачите, почти ежедневно в различни периоди от
година. Подавани са сигнали до Общината, но тъй като имотите са частни и няма
правомощия да влезе на територията им, не може да се справи с проблема.
Г-жа Пенева: Моля да изпратите/препратите сигнално писмо до ОКБДП и ние ще
сезираме компетентния орган. Да ни опишете случаите писмено и да ги изпратите до нас.
Предложение за приемане на анализа на РДПБЗН - Габрово
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема.
По т. 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 трето тримесечие на 2019 г. резултати – Областен
отдел „Автомобилна администрация” – Габрово.
За отчетния период при пътен контрол са проверени 337 броя МПС, както следва:
Вид превоз
Брой
Брой
Брой
проверки АУАН
НП
Автобуси за обществен превоз
87
Товарни автомобили за обществен транспорт
105
14
14
Товарни автомобили, превоз за собствена сметка
69
8
8
Товарни автомобили, превоз на опасни товари
7
1
1
Автомобили с чужда регистрация
2
Таксиметрови автомобили
67
3
3
Транспортни предприятия за превоз на пътници и товари
16
17
17
Проверки на пунктове за периодичен преглед за проверка 7
техническа изправност на ППС
Проверка на учебни центрове за обучение на водачи за 3
придобиване на правоспособност за управление на МПС
Общо за периода:
43
43
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През отчетния период са изпратени уведомителни писма до учебните центрове за
подготовка на водачи, по пунктовете за ГТП на превозните средства, до собствениците на
автогари, както и до управителите на транспортни фирми извършващи превоз на пътници и
товари, които писма съдържат предписания да подготвят техниката, с която разполагат за
експлоатация във зимни условия. Предписания са насочени и към:
 Запознаване на водачите за спецификата на управление при тежки зимни условия;
 За собствениците на автогари – своевременно да почистват пътната настилка за
пристигащи/заминаващи автобуси, както и да следят за замръзнали висулки на
навесите на автогарите, които своевременно да бъдат отстранявани, да съблюдават
температурите в помещенията на автогарите;
 Управителите на фирми да инструктират водачите при създадена тежка и
усложнена обстановка стриктно да спазват разпоредбите на контролните органи,
които имат за задача да ограничават временно движението в определени участъци,
когато се налага.
Осъществява се добро взаимодействия с Областно пътно управление и Сектор „Пътна
полиция” при ОД на МВР.
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” реализира проект за
надграждане на електронните регистри и системата за контрол – по електронен път ще бъдат
обменяни различни данни с МВР, мярка която ще доведе до спиране на злоупотребите при
периодични технически прегледи и повишаване контрола при изпитите на кандидатите за
водачи на МПС.
Г-жа Пенева: Искам малко по-засилен контрол върху таксиметровите услуги, контрол
който е насочен към оборудване, документация, гуми, почивки. Осъществявайки тези
проверки и контрол, ще се въздейства пряко за безопасността на гражданите, които ползват
услугите им. Мярката е както към Областен отдел „Автомобилна администрация”, така и към
органите на ОД на МВР (Сектор „Пътна полиция”).
Предложение за приемане на информацията и анализа на ОО АА - Габрово
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема.
По т. 6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ
на постигнатите през трето тримесечие на 2019 г. резултати – РУО – Габрово
На територията на област Габрово се работи по следните направления:
В детските градини от област Габрово:
 Проведени са инструктажи за БДП извън ДГ;
 Проведени са педагогически ситуации с децата в направление „Околен свят“;
 Организирани са и са проведени открити педагогически ситуации с деца от всички
възрастови групи по темите „Светофар“, „На улицата“, „Премини правилно“,
„Внимавай в сигнала“, „Открий грешките“.
 Изготвени са информационни табла, посветени на пътната безопасност;
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 Проведени са инициативи с участието на родители, посветени на актуални теми като
поведението на децата в автомобила, в градския транспорт и на тротоара;
 Реализирани са изобразителни дейности на тема: „Улично движение“.
 Извършено е обезопасяване на детските градини и прилежащите им райони.
В училищата от област Габрово:
 Участие в информационни кампании чрез изработване на табла, презентации,
конкурси за рисунки;
 Провеждане на родителски срещи и дискутиране на актуални проблеми на пътната
безопасност и информираност, свързани с рисковото поведение на възрастните,
личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и останалите участници
в движението.
 Направена оценка и анализ транспортната инфраструктура в близост до училището,
както и степента на обезопасяване на прилежащите райони;
 В часовете на класа са предоставени актуални данни за броя на жертвите при ПТП,
особено внимание е отделено на децата – жертви и ранени при ПТП;
 Проведени са беседи с учениците за безопасността им на пътя, като учениците
споделят случки на пътнотранспортни произшествия, на които са били свидетели или
участници;
На основание Заповед № РД 09-1583 / 09.09.2009 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, директорите на училищата и детските градини са издали заповеди за
забрана влизането и паркирането на моторни превозни средства на територията на
ръководените от тях институции.
През месец септември в гр. Габрово беше отбелязан Европейския ден без загинали на
пътя (26.09.2019 г.). Мероприятието беше организирано от Областна администрация –
Габрово на 20.09.2019 г., под надслов „Животът е с предимство”, в него активно се включиха
училища и детски градини от областта.
В училищата от област Габрово продължи изнасянето на беседи от служители на „Пътна
полиция” при ОДМВР - Габрово през учебната 2019/2020 година с учениците по проблемите
на безопасността на движение по пътищата, към сайта на всяко училище ще се направи и
рубрика по „БДП”.
Председател на Комисията: Да помоля, когато има мероприятия по БДП, без значение
какво е, да бъдем информирани и работата с деца да не бъде само във вид на беседи, клипове,
филмчета и презентация, а по-скоро да се случва и на терен.
Предложение за приемане на информацията и анализа на РУО - Габрово
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема
По т. 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.
Справките и анализите от страна на Областно пътно управление се правят на годишна
база, съобразно изготвени анализи на Сектор „Пътна полиция”, които се получават в края на
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текущата година. Към този момент, участъците които са били с висока концентрация на ПТП
през 2018 г. са обезопасени и към настоящия момент по тези участъци няма проблем.
По т. 8: Справка за броя на приетите през трето тримесечие 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 трето тримесечие на 2019 г. – Център за
спешна медицинска помощ – Габрово.
Справка за броя на приетите и обслужени от екипи на ЦСМП – Габрово през трето
тримесечие на 2019 г., повиквания, касаещи пострадали при ПТП:
Общо
58

Общо
56

Брой пострадали при ПТП (01 януари – 30 юни 2019 г.)
В т.ч. до 18 г.
Хоспитализирани
Тежки
6
34
19
Брой пострадали при ПТП (01 януари – 30 юни 2018 г.)
В т.ч. до 18 г.
Хоспитализирани
Тежки
4
24
13

Смърт
1

Смърт
2

Средно време в минути за пристигане на екип на ЦСМП до мястото на инцидента (общо и по
филиали)
ЦСМП
13

Средно време в минути за реакция на екип (01 януари – 30 юни 2019 г.)
Филиал Габрово
Филиал Севлиево
Филиал Дряново
Филиал Трявна
9
19
9
9

ЦСМП
13

Средно време в минути за реакция на екип (01 януари – 30 юни 2018 г.)
Филиал Габрово
Филиал Севлиево
Филиал Дряново
Филиал Трявна
10
18
10
9

Кратък анализ при съпоставка на данните за третото тримесечие на 2018 г. и 2019 г.,
показва не съществени различия на общия брой пострадали при ПТП, но има завишение на
тежестта на травмите и на лицата нуждаещи се от последващо болнично лечение.
Ежемесечно се подава справки за пострадали при ПТП към Министерство на
здравеопазването, които освен докладваната информация, съдържа и следната справка:
 Време на настъпване на инцидента (ПТП) – в интервала от 12:00 до 18:00 часа
стават 58% от ПТП;
 Място на настъпване на инцидента – 68% по пътищата в рамките на населено
място;
 Възраст на пострадалия – работоспособна възраст (18-64 г.) – 76%
 Пол на пострадалия – 69,7% - мъже и 30,3% - жени.
Планираните и предприети мерки за подобряване безопасността на движението по
пътищата касаят недопускане на ПТП по вина на ЦСМП – Габрово включват:
 Контрол на персонала – подбор на персонала, периодични квалификационни
обучения, медицински преглед и проверка за употреба на алкохол на водача и
медицински лица,преди застъпване на дежурство;
 Контрол на автомобили – регулярни технически прегледи (КАТ и сервизна
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работилница на ЦСМП), технически прегледи и ремонт във фирмен сервиз при
конкретен повод;
За двата разглеждани периода – няма ПТП по вина на ЦСМП – Габрово.
Предложение за приемане на информацията и анализа на ЦСМП - Габрово
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема
По т. 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.
През периода от 01.07.2019 г – 30.09.2019 г на територията Габровски съдебен окръг
са образувани 12 наказателни производства за престъпления по транспорта, при които
допуснатите нарушения на правилата за движение по пътищата са довели до смърт на две
лица, средни телесни повреди на 11 граждани, сред които две непълнолетни лица.
Районна прокуратура – Габрово (и двете териториални отделения – гр. Дряново и гр.
Трявна) ръководи разследването на 7 бр. досъдебни производства. Районна прокуратура –
Севлиево ръководи разследването по 3 досъдебни производства.
След направен анализ на отчетените данни се установява, че има устойчивост на броя
на образуваните досъдебни производства – 12 броя през трето тримесечие през 2018 г. същия
брой (12) и през трето тримесечие на 2019 г. Не се отчита предотвратяване на смъртните
случаи или намаление на броя на починалите лица. И в двата разглеждани периода (2018 г. и
2019 г.) при транспортни произшествия са почина по 2 лица, но е негативна тенденцията за
увеличаване на броя на пострадалите с тежки или средни телесни повреди – 10 бр. за 2018 г. /
11 бр. за 2019 г.
Г-жа Желева: има намалена безопасност на района на кръстовището на ул.
„Николаевска” с ул. „Пенчо Постампиров”, имаше съществуваща пешеходна пътека, която в
момента я няма. В този участък пресичат много хора и заради паркирали автомобили от
страна на банка „ДСК” има ограничена видимост за движещите МПС. Единствената найблизка пешеходна пътека е на църквата, което затруднява пешеходците, те пресичат
неправилно на кръстовището на банката, което е предпоставка за евентуални пътнотранспортни произшествия. Моля да се вземат някакви мерки по отношение на поставения
въпрос/проблем, за който бях уведомена на мой приемен ден от граждани.
Г-н Пенчев (ОД МВР – Сектор ПП): Поемам ангажимента на следващо заседание на
Комисията този проблем да е решен.
Предложение за приемане на информацията и анализа на Окръжна прокуратура - Габрово
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема

12
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5
тел. 066/800 200, факс 066/800 201
e-mail: governor@gb.government.bg
http://www.gb.government.bg

По т. 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
Регионална здравна инспекция – Габрово е предприела мерки за подобряване
безопасността на движението по пътищата с областта в две направления:
 Контрол на МПС, собственост на инспекцията – периодичен и годишен технически
преглед за техническа изправност на автомобилите и ремонта им в оторизирани
сервизи;
 Контрол на служителите, управляващи МПС – осигуряване на медицински преглед на
водачите на МПС, проверка за употреба на алкохол преди започване на работния ден,
както и провеждане на инструктаж по безопасност на движението по пътищата.
Г-жа Пенева: Всеки един член на Комисията може да предлага мерки, които всички ние
можем да осъществим, свързани с безопасността на движение на гражданите на областта.
Предложение за приемане на информацията и анализа на РЗИ - Габрово
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема
По т. 11. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани през трето
тримесечие на 2019 г. Справка за обучените през трето тримесечие на 2019 г. служители
на „Пътна полиция”. Анализ на динамиката на данните през трето тримесечие на 2019
г., спрямо същия период на предходната година (2018 г.) – Областен съвет на Български
червен кръст – Габрово
Обучение по първа долекарска помощ на кандидатите за водачи на МПС
Обучението по първа долекарска помощ на кандидатите за водачи на МПС е наймащабното обучение по първа помощ у нас. Придобитите знания и умения по първа помощ
от участниците в обучението имат отношение не само към намаляване на пътния
травматизъм, но допринасят и за повишаване здравната култура на населението и спомагат за
изграждането на правилни реакции за действия при различни бедствени ситуации.
Обучението се извършва от лекари, което е един от критериите за осъществяване на повисоко ниво на обучителния процес.
Броят на обучените от Областен съвет на БЧК – Габрово през третото тримесечие на 2019
г. е 263 бр., а за 2018 г. – 260 броя, основно това са кандидатите за шофьори.
Национални кампании, свързани с пътната безопасност
Доброволците на областната червенокръстка организация, във взаимодействие с Пътна
полиция, СБА, РУ на образованието, общини и медии, участваха в национални кампании,
чрез които се оказа положително влияние върху дисциплината на водачите и пешеходците и в
намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
 По време на кампаниите „Да пазим децата на пътя” и акция „Зима” младите
доброволци на БЧК раздаваха на участниците в движението тематични брошури със
съвети за безопасност на пътя и провеждаха демонстрации по първа помощ.
По т. 1 – 11 от дневния ред - Всеки от присъстващите членове на Комисията докладва от
името и в рамките на правомощията на институцията, която представлява,
информация и/или доклад за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП
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за трето тримесечие на 2019 г., като бяха представени данни със съответния анализ,
свързани с пътната безопасност на територията на област Габрово.
По т. 12. Обсъждане предстоящо изготвяне на Общински планове за регулиране на
движението в Област Габрово.
Г-жа Пенева: Още през юли месец (т.г.) на Комисията бяхме гласували и решили
да има такива изготвени планове, ако не могат да станат до края на календарната 2019 г. да
бъдат включени в новия бюджет на общините за 2020 година. Надявам се общините да
подходят сериозно към това и да направят плановете. Такива планове към момента няма
нито една община на територията на Област Габрово.
Планове трябва да има, основавайки се на чл.3, ал.2, т.1 и т.2 и ал.3. от „Наредба
№18 от 23.07.2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци”, както и в чл.9, ал.1, ал.3
и чл. 10. от „Наредба №1 от 17.01.2001 г. за организация на движението по пътищата”,
издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Г-н Стефанов (РДПБЗН) : Имам предложение и препоръка към общините, с цел
подобряване безопасността на велосипедистите. Нека шахтите, които са за отвеждане на
дъждовната вода (във вид на решетки) да бъдат поставяни напречно по посоката на
движението. На места в гр. Габрово, където няма велоалеи, велосипедистите се движат по
платното за движение и стигайки до такава шахта, която не е поставена правилно се налага
да правят резки движения, за да избегнат попадане на гумата на велосипеда в тях, което от
своя страна създава предпоставки за ПТП.
По т.13. Изграждане на нови интерактивни площадки с пешеходни пътеки, светофарни
уредби и пътни знаци.
Г-жа Пенева: Има такива изградени, но са на територията на училищата, смятам че
трябва да има такива изградени и на открито място. Да се даде възможност на всеки
свободно да посети такава изградена площадка и да се провеждат обучения на деца (от
детските градини и училищата), повишавайки културата по безопасност на движението.
Г-н Меразчиев (Община Габрово): Не е ли по-конструктивно това да се случва в
училищните дворове, а не на специално място изнесено извън учебните заведения ?
Г-н Маринов (Община Трявна): Може би е най-разумно, ако съществува към
общината структура на център за работа с деца и това да бъде изградено към него, така и
площадката ще е на обществено пространство и ще бъдат ясни и отговорниците за нейното
поддържане.
Този въпрос ще бъде повдигнат и на заседания на Общинските комисии по БДП, но
засега всичко е на етап къде е най-удачно да се изградят интерактивни площадки по БДП.
Г-н Меразчиев: Какво може да се направи по въпроса с неправомерното пресичане
на велосипедисти по пешеходните пътеки? Както всички знаем, велосипедистите трябва да
пресичат на пешеходни пътеки, слизайки от своето ППС, но това на практика не се случва.
Това един голям проблем, който създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия,
пресичайки пътното платно неслизайки от своя велосипед. Може би трябва да се постави
акцент върху този проблем и на лекциите и в учебния материал по БДП в училищата и
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детските градини, защото велосипеда все пак е вид превозно средство и всеки, който го
използва трябва да знае, че пресичайки на определени за целта места, трябва да слезе от него.
Г-н Дойнов (РУО): Всичко това, го има заложено в учебния материал, изучва се,
но излизайки на улицата, почти никой не го спазва. Важното тук е личния пример на всеки
един от нас и като родител и като участник в движението.
Г-н Пенчев (Пътна полиция): На всяка една лекция, започваме точно с това, как
се пресича, къде се пресича и по какъв начин, ако сме с превозно средство, основния
проблем е, че децата не са запознати с правилата за движение.
Г-жа Желева (Окръжна прокуратура): Предлагам да се направи отделна
беседа/лекция в училищата/детските градини на тема „Поведение като велосипедисти” или
други ППС.
По т.14. Текущи.

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието беше закрито.
На настоящото заседание бяха взети следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата приема за сведение
предоставените информации, доклади и анализи, свързани с безопасно движение по
пътищата на Област Габрово 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.
Материалите изнесени на заседанието са неразделна част от настоящия протокол – 10
броя.

Мария Пенева,
/П/
Заместник областен управител на Област Габрово
Председател на Областната 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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