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Рег. № ОСК-14-194(23)       Препис! 

30.04.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 
от неприсъствено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата 
 

 

Състав на комисията: 

Председател: Мария Пенева – Заместник областен управител 

Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

Членове: 

1. Деян Дончев – Община Габрово 

2. Николай Лалев - Община Севлиево 

3. Марин Маринов - Община Трявна 

4. Ангел Ангелов -  Община Дряново 

5. Деян Георгиев –  ОПУ – Габрово 

6. Александър Петров – ОО „Автомобилна администрация” – Габрово 

7. Николай Симеонов – сектор ПП при ОД на МВР – Габрово 

8. Деян Дойнов – РУО– Габрово 

9. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово 

10. Любен Симеонов – СБА – Габрово 

11. д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово 

12. Мариета Папазова – РЗИ – Габрово 

13. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово 

14. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово 

15. Христо Христов – сектор ОРПТ при ОД на МВР – Габрово 

16. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица 
 

 

Във връзка с обявено извънредно положение на територията на цялата страна от 

13.03.2020 г. и предотвратяване струпване на голяма група от хора в затворено пространство, 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) проведе 

неприсъствено заседание през м. април 2020 г. (заседанията на Комисията се плануват в 

началото на всяка календарна година, по утвърден план от Председателя на ОКДБП) със 

следния 
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Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 
1. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване  на БДП в изпълнение 

на общинска стратегия по БДП. Анализ на постигнатите през първо тримесечие на 2020 г. 

резултати - Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево, Община Трявна. 

 

2. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на 

постигнатите през първо тримесечие на 2020 г. резултати – ОД на МВР-Габрово. 

 

3. Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и техните 

последствия през първо тримесечие на 2020 г. Анализ на динамиката на данните спрямо 

същия период на предходната (2019 г.).  Справка за предприетите  и планирани мерки за 

подобряване на БДП. Анализ на постигнатите резултати през първо тримесечие на 2020 г. 

резултати – Сектор „ПП” при ОД на МВР – Габрово. 

 

4. Участие на служители на РДПБЗН в отстраняване на последствия от ПТП. Справка за 

предприетите и планираните мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през 

първо тримесечие  на 2020 г. резултати – РДПБЗН – Габрово. 

 

5. Брой на извършените пътни проверки за първо тримесечие  на 2020 г., брой на 

наложените глоби и актове за установяване на административни нарушения, общ обем на 

наложените глоби. Справка за предприети и планирани мерки за подобряване на БДП. 

Анализ на постигнатите  през първо тримесечие на 2020 г. резултати – ОО АА – Габрово. 

 

6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП.  Анализ на 

постигнатите през първо тримесечие на 2020 г. резултати – РУО – Габрово. 

 

7. Справка за броя на приетите през първо тримесечие на 2020 г. повиквания, касаещи 

пострадали в следствие от ПТП. Анализ на динамиката на данните спрямо същия период на 

предходната година (2019 г.). Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване 

на БДП. Анализ на постигнатите резултати през първо тримесечие на 2020 г. – ЦСМП – 

Габрово. 
 

8. Брой на заведените досъдебни производства за настъпили тежки наранявания или 

смърт в следствие на ПТП, както и брой на засегнатите лица. Анализ на динамиката на 

данните през първо тримесечие на 2020 г.,  спрямо същия период на предходната година 

(2019 г.). Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП. Анализ на 

постигнатите през първо тримесечие на 2020 г. резултати – Окръжна прокуратура – 

Габрово. 
 

9. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани  и служители на „Пътна 

полиция” през 2020 г. Анализ на динамиката  на данните през 2020 г., спрямо предходната 

година (2019 г.) – БЧК – Габрово. 

 

10. Текущи 
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По т.1. Справка за предприетите и планираните мерки за подобряване  на БДП в 

изпълнение на общинска стратегия по БДП. Анализ на постигнатите през първо 

тримесечие на 2020 г. резултати - Община Габрово, Община Дряново, Община 

Севлиево, Община Трявна. 

 

1. Община Габрово 

По получена справка за предприетите и планирани мерки и анализ на постигнатите 

през първо тримесечие на 2020 г. от общината се получи следната информация: 

 Ремонт на пътища, улици и благоустрояване на пространства за паркиране и 

пешеходни зони, почистване на сервитути на пътища и осигуряване на видимост – на 

част от заложените мерки не са стартирали СМР, проведена / предстои провеждане на  

процедура за избор на изпълнител, възложена е преработка на проекта, с цел 

оптимизиране БДП; 

 Въвеждане на зона за платено паркиране, гр.Габрово – дейностите не са стартирали; 

 Разглеждане и решаване на конкретни проблеми свързани с обезпечаването на по 

видима и ясна хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация (провеждане на 

ежемесечни заседания) – проведено е едно заседание на Общинската комисия по БДП. 

 Информационно-комуникационни технологии за модернизиране на градския 

транспорт - доставка на бордови компютри за подвижния състав, тестов период на 

информационната система на 104 бр. спирки въвеждане в експлоатация на системата; 

 Доставка на нови екологични автобуси – електрически и метанови – 11бр. – към края 

на третото тримесечие не са доставени; 

 Подобряване на хоризонталната маркировка, вертикална сигнализация и осветеност 

на зони за пресичане с висока интензивност на движение - проведена е процедура за 

избор на изпълнител, дейностите  по СМР не са стартирали. 

 

2. Община Севлиево 

 Сигнализация с пътни знаци на улиците в населените места и общинските пътища на 

територията на Общината (монтаж на липсващи пътни знаци) – частично сменени; 

 Поддържане на светофарните уредби на територията на гр. Севлиево - периодични 

профилактични проверки; 

 Освежаване на пътната хоризонтална маркировка на територията на град Севлиево - 

открита процедура и събиране на оферти. 

 Всички останали мерки по БДП, заложени в план-програмата на Община Севлиево  

през първото тримесечие не са започнали. 

 

3. Община Дряново 

През периода 01.01-31.03.2020 г. е проведено 1 заседание на Общинската, общо са 

разгледани 8 сигнала, получени от РУ - Дряново, граждани и кметски наместници. 

Комисията е взела решения, основно за монтиране на пътни знаци и на едно изпъкнало 

огледало с оглед подобряване на видимостта и безопасността. 

През периода са предвидени и  извършени различни дейности като:  

 Механизирано и ръчно почистване  на растителност и земни маси за подобряване 

проходимостта и видимостта на Общински пътища:  

o път № GAB3116 - 3,7 км.; 

o път № GAB3118 - 3,7 км.; 

o път № GAB3122 - 4,0 км.; 

o път № GAB3133 - 1,2 км.; 
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o път № GAB3141 - 0,8 км. 

 Въвеждане в експлоатация след рехабилитация на пътища: 

o път № GAB2117- 8,0 км; 

o път № GAB3120 - 12,0 км.   

 В изпълнение решение № 1 на Общинска комисия безопасност на движението 

(ОбКБД) по Протокол №5/20.12.2019г. се изработи и монтира автоспирка в с. Царева 

Ливада (за ученици). Монтиране на предупредителни пътни знаци за опасност - А19 - 2 

бр. за повишаване вниманието на водачите при експлоатацията на спирката от 

гражданите. 

 Регулярна подмяна на унищожени, изчезнали и поставяне на нови пътни     знаци 

различни по вид и група в   Община Дряново - 14 бр. 

 Направен е пешеходен парапет на ул. Ал. Стамболийски в гр. Дряново в стръмен 

участък по недоизграден асфалтов тротоар - 65,60 м. 

 Редовна подмяна на осветление по общинската улична пътна мрежа – 23 бр. 

лампи. 

 Механизирано и ръчно почистване на растителност по улици, кръстовища, спирки 

и зелени площи в града и селата от общината. 

 Почистване на улици от градската пътна мрежа след зимното опесъчаване. 

 Закупуване на пътни знаци, тръби за монтаж и доставката им за периода, на обща 

стойност 1981.65 лв. 

 Получени са няколко сигнала за разхождащи се коне по улиците и пътищата. Съгласно 

подписан договор с фирма, конете са придвижени  до Ветеринарна лечебница гр. Дряново за 

проверка на идентификация и установяване на собственика. Съставени са актове за 

административни нарушения на собственика на конете. 

 Получени са 2 броя оферти за изработване на Генерален план за организация на 

движението. През второто тримесечие предстои подписване на договор с избраната фирма 

изпълнител. 

 

4. Община Трявна 

Мерките  и действията за превенция на безопасността на движението на територията на 

общината се съгласуват с РУ-Трявна. Във връзка с обследване на пътната обстановка за 

откриване недостатъци в пътните условия и отстраняването им, РУ-Трявна  изпращала  

регулярно до Община Трявна сигнални писма, касаещи проблеми като: поставяне на 

хоризонтална и вертикална маркировка, констатирани неизправности/дупки на платното за 

движение и т.н. 

 Вертикална сигнализация -  системно се работи за набавяне  и поставяне на липсващи 

пътни знаци; 

  По откритите неравности на платното за движение и запълване им –дейността е 

предстояща, след изтичане на зимния сезон (в началото на второто тримесечие). На 

най-комрометираните участъци е поставена временно  запълваща настилка; 

 Поставяне на нова или освежаване  на съществуваща хоризонтална маркировка -  

предстои да се извърши при подобрена метеорологична обстановка, в началото на 

второто тримесечие на  годината. Опресняването на заличената пътна маркировка по 

уличната мрежа и пътищата от общинската пътна мрежа на територията на община 

Трявна ще се извърши при спазване техническите изисквания посочени в Раздел II на 

Наредба №2 от 17.01.2001 г. Към момента са закупени необходимите материали, като 

са съобразени по вид, имайки предвид дебелината на полагащия слой, както и на 

дневната и нощната видимост на маркировката; 
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 Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП - разработена „Система 

от  мерки за предпазване на служителите в Общинската  администрация от 

пътнотранспортни произшествия и наранявания при управление на служебни или 

лични автомобили, в изпълнение на служебни задължения”, утвърдени със Заповед 

№226/24.03.2020г. на Кмета на Община Трявна.  Със Системата от  мерки чрез 

вътрешната мрежа и по други подходящи начини са запознати всички служители на 

Общинска  администрация Трявна. 

 За 2020 г. Община Трявна е предвидила разработване, приемане и изпълнение на 

Генерален  план за организация на движението в община Трявна. В общинска 

администрация към края на отчетния период са получени две оферти от оторизирани 

фирми, като е избрана една от  тях.  В момента се подготвя необходимата информация 

от страна на Общината, която фирмата изисква, за да започне работа. 

 

 

По т. 2 и т.3 Актуална справка за настъпилите на територията на област Габрово ПТП и 

техните последствия през първо тримесечие на 2020 г. Анализ на динамиката на 

данните спрямо същия период на 2019 г.  Справка за предприетите  и планирани мерки 

за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите резултати през първо тримесечие на 

2020 г. резултати – ОД  МВР и Сектор „ПП” при ОД на МВР – Габрово. 

През първото тримесечие на 2020 г. на територията на област Габрово са регистрирани 88 

ПТП, от тях 76 само с материални щети и 12 тежки ПТП, като в резултат на същите са 

загинали 2 и ранени 13 души. За същия период на миналата година настъпилите ПТП 121, от 

тях с пострадали участници в движението са 19, с 22 ранени. 
 От регистрираните 88 ПТП, 30 ПТП са по пътища от републиканска пътна мрежа 

/РПМ/ стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областните пътни управления. 

Три от ПТП настъпили по пътищата на РПМ са с тежки последици, при които са ранени шест 

– трима водачи на МПС и трима пътника. За същия период на 2019 г. от регистрираните 121 - 

39 ПТП са по пътища от РПМ, като 10 са тежки ПТП с 11 ранени: 7 водачи на МПС, 2 

пътника – 1 от тях е дете и 2 велосипедисти. 

 Община Габрово - По пътищата от общинска мрежа на територията на общината през 

първото тримесечие на 2020 г. няма настъпили ПТП. За същия период на 2019 г. са 

настъпили 2 ПТП. Двадесет и девет ПТП са настъпили по улици на гр. Габрово, а в 

малките населени места за разглеждания период няма регистрирани.; 

 Община Севлиево - По пътищата от общинска мрежа на територията на общината са 

настъпили 2 ПТП. Едното от произшествията е с тежки последици и е настъпили на път 

GAB 1165 „/III-404, Севлиево-Бериево/-Сенник-Душево-Столът-Боаза-Граница община 

Априлци“. Четиринадесет ПТП са настъпили по уличната мрежа на гр. Севлиево и по 

едно в селата Душево, Градница и Шумата. Само едно от тези произшествия е с тежки 

последици. Същото е настъпило в гр. Севлиево. 

 Община Дряново - По пътищата от общинска мрежа на територията на община Дряново 

през първите трите месеца на 2020 г. е регистрирано 1 ПТП с материални щети. По 

улиците на населените места за тримесечието са регистрирани само 3 ПТП с материални 

щети и не са налице данни за струпване на ПТП в конкретен участък. За 2019 г. данните 

са почти аналогични - 4 ПТП също само с материални щети.; 

 Община Трявна - За първото тримесечие на 2020 г. по пътища от общинска пътна мрежа 

е регистрирано само 1 ПТП. Същото е настъпило на 28.02.2020 г. около 18.50 ч. на ж.п. 

прелез, който е част от път GAB 3274 „/ІІІ-609, Плачковци-Трявна/-Енчовци-

Маруцековци“. Три ПТП са настъпили по улиците на гр. Трявна. От тях двете са само с 

материални щети, а третото е с ранен пътник в МПС. 
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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 първо тримесечие  на 2020 г. резултати – РДПБЗН – Габрово. 

За първото тримесечие на 2020 год. екипи от РДПБЗН - Габрово са реагирали на 

следните сигнали за инциденти: 

 Катастрофи с транспортни средства - 10 бр. 

 Пожари в транспортни средства - 8 бр. 

 Разчистване след ПТП - 3 бр. 

 Отстраняване на опасни предмети (дървета, камъни и др.) от пътното платно - 40 бр.  

В ежедневните инструктажи на служителите да се акцентира на използването на 

системите за обезопасяване, с които МПС са оборудвани, както и на защитни каски при 

управление на мотоциклети и мотопеди. 

 Недопускане използването на мобилни телефони от водачите на МПС, без 

използването на устройство „Свободни ръце“. 

 Водачите на служебни автомобили стриктно спазват разпоредбите на чл. 91 и чл. 92 от 

ЗДвП и Наредба №I-141/18.09.02 г. 

 Не се допуска управление на МПС с превишена или несъобразена скорост. 

 Извършване на внезапни проверки за употреба на алкохол от водачите на служебни 

МПС, по разпореждане на съответните началници и със съдействие на екипи от 

ОДМВР - Габрово. 

 Преминаване на годишен технически преглед на автомобилите, в лицензиран сервиз, 

съгласно график. 

 Поддържане на техническата изправност на автомобилите и недопускане в 

експлоатация на неизправни МПС. 

 

 

По т. 5. Брой на извършените пътни проверки за първо тримесечие  на 2020 г., брой на 

наложените глоби и актове за установяване на административни нарушения, общ обем 

на наложените глоби. Справка за предприети и планирани мерки за подобряване на 

БДП. Анализ на постигнатите  през първо тримесечие на 2020 г. резултати – ОО АА – 

Габрово. 

Информацията от Областен отдел на „Автомобилна администрация” (за първо и второ 

тримесечие на 2020 г.) ще е обект на докладване и обсъждане на следващо заседание на 

ОКБДП. През разглеждания период (първо тримесечие на 2020 г.) Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация” има промяна в структурата и необходимата информация ще 

се изисква от Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – гр. Плевен. 

 

По т. 6. Справка за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП.  Анализ 

на постигнатите през първо тримесечие на 2020 г. резултати – РУО – Габрово. 

За детските градини от област Габрово: 

 На децата се припомнят правилата относно поведението им като участници 

пешеходци в движението по пътищата и при усложнени метеорологични пътни 

условия. Използват се светлоотразителни жилетки при излизане извън детското 

заведение. 

 Продължава обучението по БДП с подходящи за възрастта на децата интерактивни 

методи в направление „Околен свят“. 

 Установени са Правила за организиране на пътуването на децата живеещи в населено 

място, в което няма детска градина. 
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За училищата от област Габрово: 

 На всички ученици е проведен начален и периодичен инструктаж за безопасни 

условия на труд и за безопасност на движението по пътищата.  

 За пътуващите ученици с училищни автобуси са проведени периодични инструктажи 

за безопасност на движението по пътищата и за поведението им по време на пътуване. 

 Извършен е периодичен инструктаж на шофьорите на училищни автобуси за 

Безопасност и хигиена на труда (БХТ)  и противопожарна охрана. 

 Ежемесечно със заповед на директора на съответното училище са определени 

дежурни учители за ежедневно дежурство и пътуване с училищният автобус. 

 Ежедневно се провежда „5 минутка“ от учителите в последния учебен час с учениците 

от първи до седми клас като се припомнят правилата за безопасно поведение на 

учениците като пешеходци. 

В края на месец януари е реализирана текуща проверка от експерта, отговарящ за 

обучението по БДП. Заключение и оценка от извършената тематична проверка:  

„Обучението по безопасност на движение по пътищата се извършва в съответствие с 

изискванията заложени в учебните програми, при необходимата методическа и 

организационна обезпеченост. В детските градини и училищата, обект на проверката, 

състоянието на материално-техническата база показва, че обучението се извършва с 

дидактически материали, табла и схеми, както и подвижна светофарна уредба. В 

посетените детски градини и училища има планирани и реализирани дейности, свързани с 

квалификацията на учителите по БДП”. 

В училищата от област Габрово след възстановяване на занятията ще продължи 

изнасянето на беседи за учениците от служители на „Пътна полиция” при ОДМВР - Габрово 

през  учебната 2019/2020 година по проблемите на безопасността на движение по пътищата. 

 

 

По т. 7. Справка за броя на приетите през първо тримесечие на 2020 г. повиквания, 

касаещи пострадали в следствие от ПТП. Анализ на динамиката на данните спрямо 

същия период на предходната година (2019 г.). Справка за предприетите и планираните 

мерки за подобряване на БДП. Анализ на постигнатите резултати през първо 

тримесечие на 2020 г. – ЦСМП – Габрово. 

Справка за броя на приетите и обслужени от екипи на ЦСМП – Габрово през първо 

тримесечие  2019 г. и 2020 г., повиквания, касаещи пострадали при ПТП: 
Брой пострадали при ПТП (01 януари – 31 март 2019 г.) 

Общо В т.ч. до 18 г. Хоспитализирани Тежки Смърт 

27 2 17 11 0 

 

Брой пострадали при ПТП (01 януари – 31 март 2020 г.) 

Общо В т.ч. до 18 г. Хоспитализирани Тежки Смърт 

24 1 8 4 0 

 

Средно време в минути за пристигане на екип на ЦСМП до мястото на инцидента 

(общо и по филиали) 
Средно време в минути за реакция на екип (01 януари – 31 март 2019 г.) 

ЦСМП Филиал Габрово Филиал Севлиево Филиал Дряново Филиал Трявна 

13 9 19 9 9 

 

Средно време в минути за реакция на екип (01 януари – 31 март 2020 г.) 

ЦСМП Филиал Габрово Филиал Севлиево Филиал Дряново Филиал Трявна 

13 10 18 10 9 
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 Кратък анализ при съпоставка на данните за 2020 г. и 2019 г. показва снижаване с 10% 

на общия брой пострадали при ПТП, 50% намаление на броя пострадали деца до 18 г., 50% 

намален броя на тежестта на травмите и на лицата нуждаещи се от последващо болнично 

лечение. По отношение на времето за реакция данните са изключително близки и не 

позволяват извеждането на тенденция. Кратко обобщаване и анализ на данни от първо 

тримесечие на 2020 г. показва: 

 По критерии време на настъпване на инцидента – от 12:00 до 18:00 часа са настъпили 

60 % от ПТП; 

 По критерий място на настъпване на инцидента – 66% по пътищата в рамките на 

населеното място; 

 По критерий възраст на пострадалия – работоспособна възраст (18-64 г.) – 78%; 

 По критерий пол на пострадалия – 59% мъже и 41% жени. 

Данните са сходни за двете години и не очертават тенденция. 

 

Планираните и предприети мерки за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата са с удовлетворителни резултати. Насочени са към недопускане на ПТП по вина 

ЦСМП-Габрово и своевременна и адекватна реакция на екипите при пострадали включват: 

 Контрол на персонала чрез подбор на персонала съгласно изискванията на Наредба на 

Министъра на вътрешните работи и вътрешни правила за управление на човешките 

ресурси в ЦСМП – Габрово – периодични квалификационни обучения, медицински 

прегледи на водачите преди застъпване на дежурство, проверка за употреба на алкохол 

преди застъпване на дежурство. 

 Контрол на автомобилите – регулярни технически прегледи (КАТ), регулярни 

технически прегледи в сервизна работилница на ЦСМП (ежемесечно), технически 

прегледи и ремонт във фирмен сервиз при конкретен повод. 

 Своевременност (съгл. медицински стандарт за спешна помощ) – достигане до 8-мата 

минута при пострадали в четирите града на областта, достигане до 20-тата минута при 

ПТП извън очертанията на града; 

 Адекватност – изпълнение от възможно най-квалифицирания свободен екип, 

реанимационния автомобил е с пълен комплект диагностична и терапевтична 

апаратура и пособия, последващ транспорт и хоспитализация при нужда. 

Няма ПТП по вина на ЦСМП- Габрово за двата разгледани периода (2019 г. и 2020 г.). 

Анализът показва почти идентични времеви данни за двете години за достигане на 

местопроизшествието. По отношение на квалификацията на персонала и използваната 

апаратура и пособия – има отчетливо подобрение спрямо първото тримесечие на 2019 г., в 

резултат на преодоляване на кадровия дефицит (за лекари) и получени 4 нови напълно 

оборудвани реанимационни автомобила. 

 

 

По т. 8. Брой на заведените досъдебни производства за настъпили тежки наранявания 

или смърт в следствие на ПТП, както и брой на засегнатите лица. Анализ на 

динамиката на данните през първо тримесечие на 2020 г.,  спрямо същия период на 

предходната година (2019 г.). Справка за предприетите и планирани мерки за 

подобряване на БДП. Анализ на постигнатите през първо тримесечие на 2020 г. 

резултати – Окръжна прокуратура – Габрово. 

През периода от 01.01.2020 г – 31.03.2020 г на територията Габровски съдебен окръг 

са образувани 6 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 4 пълнолетни граждани. 
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 Анализа за отчетните данни за първото тримесечие на 2020 г. при сравнение със 

същия период на 2019 г. установява намаление на настъпилите тежки пътни инциденти – от 8 

бр. (2019 г.) – на 6 броя (2020 г.), като следва да се отчете намалението на трафика в 

условията на извънредно положение през отчетния период на настоящата година. Въпреки 

намалението на общия брой на тежките пътни инциденти, през първото тримесечие на 2020 

г. допуснатите нарушения на правилата за движение по пътищата са довели до смъртта на 2 

човека, а през същия период на миналата (2019 г.), при ПТП няма починали лица. През 

отчетния период на 2020 г. са пострадали 2 мъже и 4 жени, а през 2019 г. за първо 

тримесечие при тежки пътни произшествия са причинени телесни увреждания на 6 мъже и 3 

жени. 

 

По т. 9. Справка за обучените по първа медицинска помощ граждани  и служители на 

„Пътна полиция” през 2020 г. Анализ на динамиката  на данните през 2020 г., спрямо 

предходната година (2019 г.) – БЧК – Габрово. 

 Проведени курсове по първа долекарска помощ (ПДП) при пътно – транспортни 

произшествия (ПТП)  за обучение на кандидат – водачи на МПС от Областен съвет на 

БЧК – 9 броя; 

 Обучени курсисти -  114 броя; 

 Запознаване с новата методика на преподаване и новостите по първа помощ чрез 

преиздаденото осъвременено учебно ръководство и нов филм по ПДП при ПТП.  

В сравнение с аналогичен период на 2019 година, анализът показва намаление на броя на 

курсовете с 1 (един), а на курсистите с 33 (тридесет и три), което е в границите на 

предвиденото, имайки предвид развитието на демографските процеси и показатели в Област 

Габрово. 

По отношение повишаване капацитета на доброволците на БЧК за обучение по първа 

помощ на различни групи от населението и разширяване обхвата на обучените ще бъдат 

положени допълнителни усилия за ускоряване на процесите след поетапното нормализиране 

на обществения живот и възстановяване на условията за включване на доброволците на БЧК. 

 

По т. 10. Текущи 

 Няма постъпили допълнителни материали,предложения и други в указания срок за 

предоставяне на материалите за неприсъственото заседание до 15.04.2020 г. (покана с изх. 

№ОСК-14-194 от 02.04.2020 г.) 

 

В хода на процедурата по чл.11, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на 

ОКБДП, се получиха следните отговори: 

 

1. Мария Пенева – Председател на ОКБДП – „за” по всички точки 

2. София Димитрова – Секретар на ОКБДП - „за” по всички точки 

3. Деян Дончев – Община Габрово – „за” по всички точки 

4. Николай Лалев - Община Севлиево - „за” по всички точки 

5. Марин Маринов - Община Трявна - „за” по всички точки 

6. Ангел Ангелов -  Община Дряново - „за” по всички точки  

7. Деян Георгиев –  ОПУ – Габрово – „за” по всички точки 

8. Александър Петров – ОО  АА – Габрово – „за” по всички точки 

9. Николай Симеонов – сектор ПП при ОД на МВР – Габрово – „за” по всички точки 

10. Деян Дойнов – РУО– Габрово - „за” по всички точки 

11. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово – не е получен отговор 

12. Любен Симеонов – СБА – Габрово - не е получен отговор  
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13. Д-р Георги Шандурков – ЦСМП – Габрово - не е получен отговор 

14. Мариета Папазова – РЗИ – Габрово - „за” по всички точки 

15. Надежда Желева – Окръжна прокуратура – Габрово - „за” по всички точки 

16. Радослав Стефанов – РДПБЗН – Габрово - „за” по всички точки 

17. Христо Христов – сектор ОРПТ при ОД на МВР – Габрово – не е получен отговор 

18. Панайот Панайотов – РЖИ – Горна Оряховица - „за” по всички точки 

 

 

Резултат от гласуването: общ брой с право на глас – 18, 

получени отговори – 14, 

ЗА - 14, ПРОТИВ – 0,  

 

 
На база на гореизложеното бяха взети следните 

 

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

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

предоставените информации, доклади и анализи, свързани с безопасно движение 

по пътищата на Област Габрово от т.1. до т.9. 

 

По т. 1 – 9 от дневния ред - Всеки от присъстващите членове на Комисията 

докладва от името и в рамките на правомощията на институцията, която представлява, 

информация и/или доклад за предприетите и планирани мерки за подобряване на БДП 

за първото тримесечие на 2020 г., като бяха представени данни със съответния анализ, 

свързани с пътната безопасност на територията на област Габрово. 

 

Материалите изнесени на заседанието са неразделна част от протокола – 10 броя. 

 

 

 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА,   /П/ 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 

 

 

 

Изготвил протокола:   /П/ 

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 


