
 

 

 
 
Утвърдил: (П)   

РОСИЦА ИВАНОВА 
Областен управител 
на Софийска област  

 

ПРОТОКОЛ  
от 

второ заседание за 2016 година на Областната комисия за безопасност на 

движението по пътищата към Областния управител на Софийска област  

08.07.2016 г. (петък), Областна администрация на Софийска област, бул. 
„Витоша” № 6, ет. 5, заседателна зала  

Днес, 08.07.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Областна 
администрация на Софийска област се проведе второто за 2016 година заседание на 
Областната комисия за безопасност на движението по пътищата към Областния 
управител на Софийска област.  

 (Приложение № 1: Присъствен списък от заседанието)  

Г-н Николай Николов – заместник областен управител на Софийска област, 
откри заседанието и приветства членовете на Областна комисия за безопасност на 
движението по пътищата. Комисията прие без възражения предложения проект на 
дневен ред: 

1. Информация за извършените дейности през второ тримесечие на 2016 г. 
съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение по пътищата в 
Софийска област през 2016 г. – Докладване пред комисията от РИО – София 
регион, ОД на МВР - София, Община Чавдар, ОС на БЧК – София, РЗИ – 
Софийска област;  

2. Набелязване на мерки за безопасност на движението през трето тримесечие 
на 2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на движението по 
пътищата в Софийска област; 

3. Други. 

По първа точка от дневния ред: Информация за извършените дейности през второ 
тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение 
по пътищата в Софийска област през 2016 г. – Докладване пред комисията от РИО – 
Софийска област, ОД на МВР - София , Община Чавдар, ОС на БЧК – София, РЗИ – 
Софийска област. 
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Г-н Ивайло Борисов – представител на Областна дирекция на МВР – София 
представи доклад  за извършените дейности през второто тримесечие на 2016 г., 
съгласно приетия Календарен план. Г-н Борисов отбеляза, че през второто тримесечие 
на 2016 г., са проведени велопоходи, ученически игри и редица беседи на тема „Пътна 
безопасност” между ученици и инспектори от Районните  полицейски управления на 
МВР на територията на Софийска област. Той допълни, че съвместно РИО-София 
регион, ОД на МВР София и Областния съвет на БЧК е проведена Регионалната 
ученическа викторина на тема „Да запазим децата на пътя”, а община Елин Пелин е 
била домакин на нейното провеждане на Национално ниво. Г-н Борисов отбеляза  
изключително високото ниво на подготовка на участващите във викторината отбори, 
като специална похвала беше отправена към отборите от  град Елин Пелин и село 
Челопеч като победители на регионално и национално ниво. Като допълнително 
предприети мерки от страна на ОД на МВР г-н Борисов посочи и започналата от 
15.06.2016 г., акция „Ваканция”, която ще се провежда до 31.08.2016 г.  

Г-н Николов благодари за доклада изнесен от г-н Борисов и зададе въпрос за 
констатирани проблеми и нарушения по време на абитуриентските балове. 

Г-н Борисов отбеляза, че по време на абитуриентските балове не са 
констатирани инциденти и нарушения от ОД на МВР - София. Той отбеляза, че 
благодарение на предприетите мерки за пътна безопасност има сериозно намаление в 
броя на пътнотранспортните произшествия и загиналите на пътя. 

Г-н Николов благодари на г-н Борисов за положените усилия и постигнатите 
сериозни резултати за намаляване броя на пътнотранспортните произшествия и 
загиналите на пътя. 

Д-р Веселка Алексиева – главен експерт от РЗИ - Софийска област отчете 
подготовката и провеждането на здравно – образователна кампания в град Годеч на 
тема „Превенция на детския пътно – транспортен травматизъм”, в партньорство с 
Община Годеч, ОД на МВР - София, Българска асоциация на пострадалите от 
катастрофи (БАПК) проведена през месец април 2016 г. Тя отбеляза, че участвалите в 
мероприятието ученици от I-ви до IV-ти клас са показали сериозни познания и 
информираност как трябва да се реагира при  пътнотранспортните произшествия. 

Г-жа Вергиния Йорданова – старши експерт в РИО София – регион, 
представи доклад за проведените мероприятия от РИО София – регион за второто 
тримесечие на 2016 г. Тя отбеляза, че освен съвместното провеждане на регионалната и 
националната викторина за БДП, е проведено състезание по приложно колоездене на 
13-14 май в гр. Челопеч. Г-жа Йорданова отбеляза, че към 31.05.2016 г., чрез тест са 
оценени учениците на територията на Софийска област за тяхното изходно ниво по 
БДП и е даден срок до 15.07.2016 г. на всички директори в училищата  от Софийска 
област да представят попълнена информационна карта и обобщена информация за 
изминалия период. Тя предостави на членовете на комисията пълна справка за 
проведените мероприятия по БДП от училищата в Софийска област. 

Г-н Николов благодари на г-жа Йорданова за изнесения отчет, като посочи, че 
благодарение на г-н Христо Андреев е обособен кът в сградата на Областна 
администрация на Софийска област, в който са изложени рисунки от ученици на тема 
БДП. Той предложи на представителите на общините да се създадат подобни при 
възможност и желание в сградите на общините. 
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Г-жа Диана Андреева – главен специалист в Областния съвет на БЧК, 
запозна членовете на комисията с проведените обучителни и превантивни кампании 
проведени през второто тримесечие на 2016 г. Тя отбеляза, че са проведени 
демонстрации на първа долекарска помощ в училища в гр. Сливница и гр. Пирдоп.  
Г-жа Андреева допълни, че ОС на БЧК е взел участие в общинско състезание по БДП в 
гр. Ботевград и допълни, че ще бъде изпратена пълна информация заедно със снимков 
материал на електронната поща на Областна администрация на Софийска област. 

Г-н Николов поздрави членовете на Комисията за добре изготвения доклад за 
извършените дейности през второто тримесечие, съгласно приетия Календарен план  и 
отбеляза, че той остава отворен за нови дейности през цялата 2016 г.  

След изнесените доклади, Комисията единодушно взе следното:  

Решение 1: 

Приема изготвения доклад за извършените дейности през второто 
тримесечие на 2016 г., съгласно приетия Календарен план за безопасност на 
движение по пътищата в Софийска област през 2016 г.  

По втора точка от дневния ред: Набелязване на мерки за безопасност на 
движението през третото тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план 
за безопасност на движението по пътищата в Софийска област. 

Г-н Николов предостави думата на г-жа Любка Маринова представител на 
Българска асоциация на пострадали при катастрофи. Г-жа Маринова благодари на г-н 
Николов и запозна членовете на Комисията с  провежданата инициатива „Мисия 
безопасност”, съвместно с Областна администрация и ОД на МВР - София. Тя разясни, 
че инициативата е насочена към обучението на водачи на моторни превозни средства в 
напреднала възраст или с прекъснат практически опит. Г-жа Маринова допълни, че 
инициативата се осъществява заедно с автошкола „Василеви”, като водачите се 
обучават безплатно. Тя отправи апел към представителите на общините в Софийска 
област за търсене на съдействие от автошколи намиращи се на тяхна територия и 
включването им в инициативата „Мисия безопасност”.       

Г-н Николов отбеляза изключителната важност на инициативата провеждана от 
Българска асоциация на пострадали при катастрофи и помоли представителите на 
общините за съдействие. Той отбеляза, че е необходимо да се предприемат мерки за 
опазване на децата на пътя с оглед започването на новата учебна 2016 – 2017 година. 

Г-н Борисов сподели, че ОД на МВР за летния период освен започналата акция 
„Ваканция” е планирала и редица допълнителни акции насочени към употребата на 
алкохол, неправоспособните водачи, липсата на застраховка гражданска отговорност, 
неправилно движение на пешеходци и велосипедисти и др. Той изрази увереност, че с 
предприетите мерки, ще се намали броят на пътнотранспортните произшествия и ще се 
повиши отговорността и вниманието на водачите на моторни превозни средства. 

Д-р Веселка Алексиева, запозна членовете на Комисията с планирана кампания 
от РЗИ - Софийска област за началото на новата учебна година на територията на град 
Пирдоп. Тя уточни, че планираната акция ще спомогне за повишаване на 
информираността и знанията на учениците и техните родители на тема безопасност на 
движение по пътищата. 
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След представяне на набелязаните мерки от институциите, Комисията единодушно взе 
следното:  

Решение 2: 

Приема Набелязаните мерки за безопасност на движението през трето 
тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на 
движението по пътищата в Софийска област. 

По трета точка от дневния ред: Други. 
Г-н Николов предложи на членовете на Комисията да се номинира отбора на 

село Челопеч за „Годишните награди за пътна безопасност” провеждани от Българска 
асоциация на пострадали при катастрофи, като неколкократен републикански шампион 
във викторината „Да запазим децата на пътя”. 

Във връзка с това, Комисията единодушно взе следното:  

Решение 3: 
Комисията предлага на „Българска асоциация на пострадали при 

катастрофи” да бъде награден отборът на село Челопеч, като неколкократен 
републикански шампион във викторината „Да запазим децата на пътя” при 
провеждане на  „Годишните награди за пътна безопасност”. 

Г-н Николай Николов благодари лично и от името на Областния управител на 
Софийска област за активното участие на всички членове на Областната комисия по 
безопасност на движението по пътищата и изрази увереността си, че това ще продължи 
и занапред. 

С това дневния ред на заседанието беше изчерпан и заместник областния 
управител г-н Николай Николов закри заседанието на Областната комисия за 
безопасност на движението по пътищата. 

Заместник-председател на Областната комисия за  
безопасност на движението по пътищата 
към Областния управител на Софийска област:  
 
Николай Николов  (П)   
Заместник областен управител  
на Софийска област  
 
 
Изготвил протокола:  
Секретар на Областната комисия за 
безопасност на движението по пътищата  
към Областния управител на Софийска област  
 
Владимир Спиров (П)  
мл. експерт, отдел РРЕП 

 


	1. Информация за извършените дейности през второ тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение по пътищата в Софийска област през 2016 г. – Докладване пред комисията от РИО – София регион, ОД на МВР - София, Община ...
	2. Набелязване на мерки за безопасност на движението през трето тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област;
	3. Други.
	По първа точка от дневния ред: Информация за извършените дейности през второ тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение по пътищата в Софийска област през 2016 г. – Докладване пред комисията от РИО – Софийска обл...
	По втора точка от дневния ред: Набелязване на мерки за безопасност на движението през третото тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област.
	По трета точка от дневния ред: Други.
	Г-н Николов предложи на членовете на Комисията да се номинира отбора на село Челопеч за „Годишните награди за пътна безопасност” провеждани от Българска асоциация на пострадали при катастрофи, като неколкократен републикански шампион във викторината „...

