
ПРОТОКОЛ № 5
26.07.2017 г.

Препис! 

от редовно заседание на 
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Пенева – заместник областен управител

ЧЛЕНОВЕ:

1.  Мариана Драганова – Община Габрово,  главен експерт в дирекция „Инфраструктура и
екология“;
2.  Николай  Лалев  –  Община  Севлиево,  главен  експерт  „Транспортно  строителство  и
безопасност на движението“ в отдел „Строителство и ремонти“, дирекция ТСУ;
3. Николина Николова – Община Трявна, заместник-кмет;
4. Пенчо Пенчев – началник на сектор "Пътна полиция";
5. Добринка Иванова – Областно пътно управление, началник отдел „ИРД“;
6.  Александър  Петров –  Областен  отдел  "Автомобилна  администрация"  гр.  Габрово,
началник;
7. Георги Маринов – РУО на МОН, началник;
8. Деян Дойнов – РУО на МОН, старши експерт обществени науки и гражд. образование;
9. Любен Симеонов – Съюз на българските автомобилисти.

От заседанието отсъстват:

1. Светла Здравкова-Цонева – Община Дряново, директор на дирекция АСОС;
2. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК, директор.

Във  връзка  със  промяна  в  НАРЕДБА  №  2  от  17.01.2001  г.  за  сигнализация  на
пътищата  с  пътна  маркировка,  издадена  от  министъра  на  регионалното  развитие  и
благоустройството, обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД:

Препоръки  и  предложения  за  подобряване  безопасността  на  движението  в  област
Габрово през 2017 г.

Заседанието  бе  открито  от  г-жа  Мария  Пенева,  която  поздрави  всички участници,
запозна присъстващите с предварителния дневен ред и прикани участниците в заседанието да
направят предложения и допълнения към него. Предложения за изменения и допълнения по



дневния ред не постъпиха, последва гласуване и единодушното му приемане.

Г-жа Пенева запозна всички присъстващи със следните предложения:

Управление на безопасността в населените места.
Мерките за предотвратяване на ПТП в населените места през 2017 г.:      

Да бъдат  изготвени Общински програми за  2017-2018  г.  с  мерки за  подобряване  на
безопасността на движението по пътищата.
От  общинските  комисии  по  безопасност  на  движението  за  2017-2018  г.  в  срок  до
26.09.2017 г.
 
• Обезопасяване на  районите около училищата с  пътна маркировка /до13.09.2017 г./,
изкуствени неравности, предпазни огради и да се ограничи достъпа на МПС в училищните
дворове;
Изпълнител: Общините, МВР, РУО 

• Ремонт на уличната мрежа, а на места където е необходимо полагането на  износващ
пласт грапава настилка увеличаваща сцеплението и намаляваща спирачния път;
Изпълнител: Общините          
                 
• Изграждане  на  повдигнати  неравности,  ограничители  на  скоростта  в  населените
места;         
Изпълнител: Общините

• Освежаване  на  съществуващата  хоризонтална  маркировка  и  полагане  на  нова,  там
където условията на движение го изискват в срок до 13.09.2017 г., съгласно Наредба № 2 от
17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
Изпълнител: Общините

• Подмяна на повредената вертикална сигнализация;
Изпълнител: Общините

• Контрол на паркирането върху парко места предназначени за спиране и паркиране на
моторни превозни средства управлявани от хора с увреждания, контрол върху достъпността
на  градския транспорт. 
Изпълнител: Общините съвместно с КАТ

Безопасност на общинските  пътища
Мерки за предотвратяване на ПТП извън населените места, да  са насочени към подобряване
на  управлението  на  движението  по  участъците  от  републиканската  и  общинската  пътна
мрежа, чрез създаване на организация за информиране на водачите при промяна условията за
движение.
Изпълнител: Общините, МВР, ОПУ – Габрово

  ДА ИМА ЗАСИЛЕНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
 Добра координация между контролните органи на отделните институции. 
 Мерките насочени към контролната дейност да бъдат:
•  Контрол  на  учебната  форма  за  обучение  на  кандидати  за  придобиване  на
правоспособност за управление на МПС;
Изпълнител: МВР и общините

• Подобряване  на  координацията  в  работата  на  отделните  контролни  органи,  чрез
създаване на съвместни екипи на службите за контрол и общ план за целогодишна дейност;



Изпълнител: МВР и Изпълнителна агенция автомобилна администрация.

• Извършване на внезапен технически контрол на пътя и в пунктовете за провеждане на
периодичен технически контрол, в т.ч. на кампании за сезонни проверки на показателите за
техническа изправност на МПС;
Изпълнител: МВР и Изпълнителна агенция автомобилна администрация.

• Завишен контрол за спазване нормите на натоварване на МПС по основните  пътища;
Изпълнител: МВР и Изпълнителна агенция автомобилна администрация, съвместно с АПИ

• Постоянно наблюдение, контрол на движението по  участъци от 1,2,3,4 клас пътища.
Изпълнител: МВР

Мерките за повишаване на гражданската информираност -
кампании, конкурси, състезания, викторини да са насочени към:

• Организиране и провеждане на общински и областни кампании. 
Изпълнител: Областна администрация и общините, съвместно с МВР, РУО и НПО

• Провеждане  на  общински  и  областни  кампании  за  намаляване  на  травматизма  с
децата, юношите, младите водачи и другите рискови групи участници в движението;
Изпълнител: МВР и общините 

• Провеждане на  информационни кампании по:
– ползване  на  предпазните  колани  от  пътниците  на

задните седалки;
– седалките за деца в автомобилите;
– предпазни каски от водачите на двуколесни ППС.

Изпълнител: МВР и общините 

Изпълнител: Областна комисия по безопасност на движението по пътищата:
Контролът  по  изпълнението  на  мерките  ще  се  осъществява  на  всяко  тримесичие от
Комисията  по  безопасност  на  движението  по  пътищата,  отчитайки  статистическите
показатели, предоставяни от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР -  Габрово, отчет на
РУО и отчетите за изпълнение на Общинските програми за подобряване на безопасността на
движението по пътищата. 
Настоящите мерки за подобряване на безопасността на движение по пътищата за 2017 г.  да
бъдат приети от Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.
Изпълнителна  агенция  автомобилна  администрация  всеки  месец  да  предоставя  отчет  за
направените проверки и констатираните нарушения.
ПОВИШАВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Във връзка с контрола и изпълнение на одобрените мерки от комисията по безопасност  на
пътната инфраструктура да се определи 
Комисия в състав: Председател: Мария Пенева – заместник областен управител 
и членове: ОПУ – Габрово, АПИ;
ОД на МВР – Габрово-Сектор ПП.
Да се определи дата за извършване на контролна инспекция свързана с пътната безопасност
на  републикански  път.  При  инспекцията  да  бъдат  набелязани  мерки  за  подобряване  на
пътната безопасност по участъци от републиканската пътна мрежа.

1.  ОПУ – Габрово да извърши проверка на вертикалната сигнализация и изготви заявка
до АПИ за  доставка и  монтаж на  липсващи /откраднати/  и  повредени стандартни пътни
знаци; Агенция „Пътна инфраструктура“ е специализирана агенция към Министерство на



регионалното развитие и благоустройството.
2. При участъци с буйна растителност да се набележат места и да се вземат съответните

мерки за тяхното премахване.
3. Проверка на пътната настилка от републиканската пътна мрежа,  възстановяване на

хоризонталната маркировка, особено в населените места . 

След изчитането им така формулираните предложения бяха подложени на гласуване и
единодушно приети.

Председателя на комисията даде думата на членовете за коментари и допълнения.

Деян Дойнов: В детските градини и училищата е имало Ден на безопасността за деца.
Много инициативи се предвиждат и през новата учебна година да се случат, както и отново
такова  събитие,  което  да  стане  традиционно.  Основен  проблем  обаче  е  обхвата  на
пълнолетните граждани. Много трудно е да се окаже влияние на младежите, които са взели
книжка. Трябва да се намери начин да се информират гражданите.

Пенчо  Пенчев:  Контрола,  който  ние  можем  да  упражним е  единствено  през  деня,
заради  липсата  на  инфраред  на  камерите,  и  невъзможността  от  поставянето  им  на
неврологичните места. С оглед намаления състава (само 8 човека) за пътен контрол можем да
упражним само по един наряд през деня и един през нощта.

Мария  Пенева:  Каква  е  възможността  да  се  оборудвате  с  нови  камери,  които  да
позволяват контрол и през тъмната част от денонощието?

Пенчо Пенчев:  Има пусната  обществена поръчка за  запукуването на  65  броя нови
камери, но за сега нямаме информация за кога е предвидена подмяната. Предстои бракуване
на стари апарати на 15 години.

Мария Пенева: Може да изпратим запитване до Министерство на вътрешните работи
за повече информация какво се предвижда за област Габрово.

Пенчо Пенчев: Обществената поръчка за закупуването на 65 нови камери е за цяла
България. Предполагам за областта ще бъдат предоставени 2-3 броя, което е недостатъчно, но
такива са възможностите.

Георги Маринов: Училището е институцията, която може да работи за превенция. С
малък състав,  всичко планирано и осъществено на терен в класните стаи и площадки се
случи през миналата учебна година. Служител на Министерство на вътрешните работи много
помогна  за  реализацията,  излъчвайки  респект.  Добре  би  било  директорите  на  учебните
заведения за разширят обхвата на дворното наблюдение. Конкурсите, които са заложени ще
се направят и надградят.

 Пенчо Пенчев: Имаме хора,  планираните програми в училищата ще се случат.  На
следващо заседание на съвета може да се поканят ръководители на училища, за да могат те да
кажат дали може да се осъществят. Интересно и полезно за децата е показването на разликата
между специализиран оборудван автомобил и автомобил серийно производство и това какви
опасности крие той, при неправилна експлоатация.

Мария  Пенева:  Това  е  много  хубаво,  но  каква  е  възможността  тези  прояви  да  се
осъществят и в четирите общини на територията на областта?

Пенчо Пенчев: Точно за това е хубаво да се разговаря с директорите на училищата.
Имат ли терен, време и възможност за осъществяването, за да се прецени дали може да се
организира.

Мария  Пенева:  Комисията,  която е  отговорна  да  се  извърши контролна инспекция
свързана с пътната безопасност на републикански път трябва да се събере. Тя има задача да
огледа  на  терен  и  да  излезе  със  становище  какво  е  необходимо  да  се  предприеме  като



подготовка за зимния сезон.

Добринка  Иванова:  Агенция  пътна  инфраструктура  трудно  ще  осигурят  човек.
Началникът ни ще бъде на работа след 31 юли.

Мария Пенева: Определям комисията да се събере на 02 август 2017 г. от 09:00 часа,
пред сградата на Областна администрация – Габрово.

Пенчо  Пенчев:  Ще  използвам  годишен  отпуск  тогава  проблем  ли  е  друг  човек,
упълномощен със заповед да участва?

Мария Пенева: Разбира се, няма проблем.

Други въпроси или нещо което желаете да добавите.

Пенчо Пенчев: По Наредба № 2. Маркировката по пещеходните пътеки, по-конкретно
надписа „Погледни на ляво/дясно“ да бъде добавян. Важна е и сигнализацията след самата
конкретна  пешеходна  пътека.  Без  ясна  сигнализация  не  можем  да  санкционираме
нарушителя.  Вярвам,  че  това  ще  се  изчисти  с  времето.  От  началото  на  годината  няма
възникнало  пътнотранспортно  произшествие,  заради  лоша  инфраструктура.  Ако  има
язвителни точки се пуска докладна и се вземат мерки за нейното отстраняване. Миналата
година община Габрово поеха ангажимент за по-качествени материали и изпълнение, за да не
„изчезне“ маркировката след зимния сезон. Според възможностите на всяка община да се
изпълнят възможно най-качествено.

Мария Пенева: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Протокола
ще Ви бъде изпратен до два дена на електронен адрес.

Мария Пенева/п./

Заместник областен управител на област Габрово

Председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Изготвил протокола:

Виктория Тоцeва

Младши експерт в дирекция АКРРДС 


