
 

 

 
 
Утвърдил:  (П)  

РОСИЦА ИВАНОВА 
Областен управител 
на Софийска област  

 

ПРОТОКОЛ  
от 

трето заседание за 2016 година на Областната комисия за безопасност на 

движението по пътищата към Областния управител на Софийска област  

09.09.2016 г. (петък), Областна администрация на Софийска област, бул. 
„Витоша” № 6, ет. 5, заседателна зала  

Днес, 09.09.2016 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна 
администрация на Софийска област се проведе третото 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 извършени дейности през трето тримесечие на 2016 г., 
съгласно приетия Календарен план за безопасност на движението по 
пътищата в Софийска област през 2016 г. Докладват: РУО - София регион, ОД 
на МВР - София, ОС на БЧК - София и РЗИ - Софийска област. 

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

3. Представяне на доклад за предприети дейности от общините на територията 
на Софийска област съвместно с ОД на МВР - София и РУО - София регион 
относно извършени проверки в районите на детските градини и училищата, 
съгласно писмо №812100-19051, екз. №1/03.08.2016 г. от г-жа Румяна 
Бъчварова - Заместник министър-председател по коалиционна политика и 
държавна администрация и Министър на вътрешните работи във връзка със 
започване на учебната 2016/2017 г. 
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4. Представяне на доклад за дейности и грижа към деца, пострадали от 
катастрофи. Докладва: ОС на БЧК - Софийска област. 

5. Анализ за концентрацията на ПТП на територията на Софийска област със 
загинали и ранени по възрастови групи за периода 01.01.2011 - 30.06.2016 г. 
Докладва: ОД на МВР  София. 

6. Други. 
 

По първа точка от дневния ред: Информация за извършени дейности през трето 
тримесечие на 2016 г., съгласно приетия Календарен план за безопасност на 
движението по пътищата в Софийска област през 2016 г. Докладват: РУО - София 
регион, ОД на МВР - София, ОС на БЧК - София и РЗИ - Софийска област. 

По първа точка от дневния ред г-н Николов предостави думата на Вергиния 
Йорданова – старши експерт в Регионално управление на образованието – София 
регион. 

Г-жа Йорданова – представи доклад за извършените дейности от Регионално 
управление на образованието – София регион през третото тримесечие на 2016 г., 
съгласно приетия Календарен план. Г-жа Йорданова отбеляза, че през летните месеци 
юли и август училищата на територията на Софийска област са в лятна ваканция, но е 
започнала усилена подготовка за осигуряване на безопасността на децата в районите на 
учебните заведения във връзка с наближаване на новата учебна година. Тя допълни, че 
директорите на учебните заведения са уведомени с писмо на г-н Христо Андреев – 
началник на РУО – София регион за необходимостта от извършване на оглед за 
сигнализация, училищно осветление, предпазни огради, пешеходни ограждения и 
обезопасяване на входовете заедно с представители на  Районните управления при 
Областна дирекция на МВР - София. Г-жа Йорданова докладва, че огледа е извършен и 
се надява, че констатираните пропуски ще бъдат отстранени своевременно преди 
започване на новата учебна година. Тя  допълни, че е изготвен график съвместно с ОД 
на МВР – София за изнасяне на беседи на тема „Пътна безопасност” пред учениците и 
техните родители. В заключение г-жа Йорданова отбеляза, че със заповед на г-жа 
Миглена Кунева - заместник министър-председател по координация на европейските 
политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката с  № 
РД09-1289/31.08.2016 г., е създадена система за организация и управление на 
дейностите свързана с възпитание и обучение по безопасност на движение по пътищата 
в системата на предучилищното и училищното образование. 

Г-н Николов предостави думата на Г-н Ивайло Борисов – представител на 
Областна дирекция на МВР – София 

Г-н Борисов представи подробен доклад за извършените дейности през третото 
тримесечие на 2016 г., съгласно приетия Календарен план. Г-н Борисов отбеляза, че 
съвместно с „Българската асоциация на пострадалите при катастрофи” са отложени за 
началото на учебната година планираните дейности за месец юли включващи – 
раздаване на листовки с призив към водачите на МПС и провеждане на кампания за 
популяризиране ползването на велосипедни каски и жилетки от велосипедистите. Г-н 
Борисов отчете, че през месец август са проведени 22 броя специализирани полицейски 
операции със широко обхватен контрол с насоченост към управление на МПС от 
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непълнолетни и неправоспособни водачи, като общия брой на наложени санкции е 238 
броя. Той отбеляза, че се работи съвместно с РУО – София регион за осигуряване на 
пътната безопасност във връзка със започването на новата учебна година. 

Г-н Николов предостави думата на г-жа Светлана Траянова – главен 
специалист в Областен съвет на БЧК – София област. 

Г-жа Траянова - представи доклад за извършените дейности от Областен съвет 
на БЧК – София област през третото тримесечие на 2016 г., съгласно приетия 
Календарен план. Г-жа Траянова отбеляза, че е заложено промотирането на 
безопасното поведение по пътищата в курса за първа долекарска помощ организиран от 
БЧК. Тя напомни, че на 10 септември ще бъде честван Световния ден на първата 
помощ, като това е възможност да се подчертае  значението на първата помощ като 
хуманен акт и дава възможност да се достигне до по-широка аудитория. Г-жа Траянова 
добави, че тази година акцентът  на мероприятието ще е към подрастващите, като 
мотото на  Световния ден на първата помощ за 2016 г. е „Първата помощ за и от деца”. 
В заключение г-жа Траянова каза, че за отбелязване на Световния ден на първата 
помощ Областния съвет на БЧК – София област е предвидил информационна кампания 
в градовете Своге, Годеч, Самоков, Копривщица, Сливница и Пирдоп. 

Г-н Николов благодари за доклада изнесен от г-жа Траянова и предложи 
честването на  Световния ден на първата помощ да се приеме като случило се събитие и 
да се приеме доклада на Областен съвет на БЧК – София област. 

Г-н Николов предостави думата на г-жа Веселка Алексиева главен експерт в 
РЗИ-Софийска област. 

Г-жа Алексиева благодари на г-н Николов и запозна членовете на Комисията за 
провежданата информационна кампания съвместно с „Българската асоциация на 
пострадалите при катастрофи” разделена на две целеви групи – начален етап на 
обучение до 3 клас и  ученици в прогимназиален етап на обучение. В заключение тя 
благодари за предоставените информационни материали от „Българската асоциация на 
пострадалите при катастрофи” и изрази увереност в успеха на подетата кампания. 

След изнесените доклади, Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 1: 

Приема  докладите за извършените дейности през третото 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 по пътищата през четвърто тримесечие на 2016 г., съгласно приетия 
Календарен план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област. 

Г-н Николов запозна членовете на Комисията с постъпило писмо с № 812100-
19861 екз. 1/17.08.2016 г. от г-жа Румяна Бъчварова - Заместник министър-председател 
по коалиционна политика и държавна администрация и Министър на вътрешните 
работи във връзка с провеждащата се на 21.09.2016 г. Oперация „EDWARD”, като 
инициатива на Европейската мрежа на служителите на пътна полиция ТИСПОЛ 21 и 
МВР. Той предложи инициативата да бъде включена в точка 2 от дневния ред и 
предложи общините на територията на Софийска област да се включат в инициативата 
според техните възможности. 
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Г-н Николов даде думата на г-н Владимир Тодоров – председател на УС на 
„Българската асоциация на пострадалите при катастрофи”  за набелязване на нови 
мерки за безопасност за четвъртото тримесечие на 2016 г. 

Г-н Тодоров благодари на г-н Николов и раздаде на членовете на комисията 
светлоотразители закупени от „Българската асоциация на пострадалите при 
катастрофи”. Г-н Тодоров уточни, че раздадените светлоотразители са подходящи за 
поставяне на раници на първокласниците и при желание на общините такива могат да 
се закупят. Той информира членовете на комисията, че съвместно с „Европейска 
федерация на жертвите на катастрофи” и „Белгийския институт за пътна безопасност” 
се провеждаща проучване на тема „Животът ми след катастрофата”. Г-н Тодоров 
разясни, че целта на проучването е да се определят проблемните области, с които се 
сблъскват пострадалите от катастрофи и раздаде информационни материали с молба те 
да се разпространят. 

Г-жа Йорданова отбеляза, че в предвижданото регионално и зонално 
състезание за приза „Най-добър техник и млад водач на МПС” между професионалните 
училища с професия „Техник на транспортна техника”, е по-добре да се премести като 
планирана дейност за първото тримесечие на 2017 г. с цел включване на по-голям брой 
участници. 

 
След представяне на набелязаните мерки от институциите, Комисията единодушно взе 
следното:  

Решение № 2: 

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

Приема отлагане в изпълнението предвижданото регионално и зонално 
състезание за приза „Най-добър техник и млад водач на МПС” между 
професионалните училища с професия „Техник на транспортна техника” за месец 
Март 2017 г.  

По трета точка от дневния ред: Представяне на доклад за предприети 
дейности от общините на територията на Софийска област съвместно с ОД на МВР 
- София и РУО - София регион относно извършени проверки в районите на детските 
градини и училищата, съгласно писмо №812100-19051, екз. №1/03.08.2016 г. от г-жа 
Румяна Бъчварова - Заместник министър-председател по коалиционна политика и 
държавна администрация и Министър на вътрешните работи във връзка със 
започване на учебната 2016/2017 г. 

Г-н Николов предостави думата на г-н Владимир Спиров – младши експерт в 
Областна администрация на Софийска област, който изнесе обобщен доклад за 
проведените проверки в районите на детските градини и училищата от общините в 
Софийска област. Г-н Николов отбеляза, че част от подадените доклади за извършените 
проверки от общините пристигат в Областна администрация на Софийска област със 
закъснение, но въпреки това изрази надежда, че констатираните неизправности ще 
бъдат отстранени до започването на новата учебна година. 

Г-н Николов даде думата на г-н Ангел Жиланов  кмет на община Горна 
Малина, който запозна комисията с предприетите мерки за подобряване на пътната 
безопасност заедно с РПУ Елин Пелин.  Той информира комисията, че са поставени 
знаци за забрана на спиране и пешеходни пътеки по централната улица на с. Горна 
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Малина явяваща се част от републиканска пътна мрежа. Г-н Жиланов изрази мнение, че 
въпреки съпротивата на някои собственици на магазини пътната безопасност ще се 
подобри значително на територията на общината. 

Г-н Тодоров отбеляза, че всяка година между 20 и 30 деца в България загиват, 
като основната част от жертвите са поради непоставяне на детска седалка в автомобила. 
Той обърна внимание, че е необходим непрестанен фокус върху този проблем, а не 
само в навечерието на 15-ти септември. Г-н Тодоров отправи апел към ОД на МВР – 
София за извършване на проверки за поставянето на детски столчета в автомобилите.  

Г-н Борисов благодари за отправения апел и предложи в Календарния план да 
бъдат включени проверките за детски обезопасителни системи. 

Във връзка с това, Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 3: 
Комисията приема да се допълни календарния план с планирани 3 броя 

специализирани полицейски акции за проверка за детски обезопасителни системи 
за четвъртото тримесечие на 2016 г. 

По четвърта точка от дневния ред: Представяне на доклад за дейности и 
грижа към деца, пострадали от катастрофи. Докладва: ОС на БЧК - Софийска 
област. 

Думата бе предоставена на г-жа Траянова, която изнесе доклад за грижата към 
децата пострадали от катастрофи. Тя запозна членовете на комисията с националния 
дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали от пътнотранспортни 
произшествия. Г-жа Траянова разясни, че под мотото „Да опазим децата на пътя” 
партньорите във фонда набират средства чрез съвместни инициативи и два пъти 
годишно за 1-ви юни и преди Коледа Консултативния съвет на фонда разглежда 
постъпилите молби за предоставяне на финансови средства и според наличните 
събрани средства одобрява разпределението на средствата за деца пострадали при  
пътнотранспортни произшествия. В заключение г-жа Траянова отбеляза, че 
благодарение на фонда за 2016 г. е  подпомогнато дете в изключително тежко 
състояние, пострадало  при катастрофа на територията на община Своге. 

Г-н Георги Петков – заместник - кмет на община Своге поиска от г-жа 
Траянова адреса на пострадалото дете и изрази мнение, че общината ще се опита да 
помогне според нейните възможности. 

След изнесения доклад, Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 4: 

Приема доклада за дейности и грижа към деца, пострадали от катастрофи. 

По пета точка от дневния ред: Анализ за концентрацията на ПТП на 
територията на Софийска област със загинали и ранени по възрастови групи за 
периода 01.01.2011 - 30.06.2016 г. Докладва: ОД на МВР  София. 

Г-н Борисов изнесе детайлен доклад за концентрацията на ПТП и броя на 
загиналите и ранени за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2016 г. 
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След изнесения доклад, Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 5: 

Приема доклада за концентрацията на ПТП на територията на Софийска 
област със загинали и ранени по възрастови групи за периода 01.01.2011 -  
30.06.2016 г. 

По шеста точка от дневния ред: Други. 

По шеста точка от дневния ред думата бе предоставена на г-н Георги Илиев – 
заместник - кмет на община Ихтиман.  

Г-н Илиев се обърна към членовете на Комисията с молба за съдействие и 
отправяне на апел към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и 
Агенция „Пътна инфраструктура” за ремонт на пътния участък Вакарел – Ихтиман. Г-н 
Илиев детайлно запозна членовете на Комисията със създадените транспортни 
проблеми на 01.09.2016 г. при катастрофа на автомагистрала Тракия и отклоняване на 
движението през град Панагюрище. Той добави, че ремонта на пътния участък ще 
осигури алтернативен маршрут за движение в случай на пътнотранспортно 
произшествие на автомагистрала Тракия. 

Във връзка с това, Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 6: 

Да се изготви писмо с молба за съдействие и отделяне на средства за 
ремонт на пътния участък Вакарел – Ихтиман за 2017 г. до Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна 
инфраструктура”. 

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 на Софийска област 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:      (П) 
Секретар на Областната комисия за 
безопасност на движението по пътищата  
към Областния управител на Софийска област  
Владимир Спиров   
мл. експерт, отдел РРЕП 
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