
 

 

 

 

Утвърдил:  (П)  

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител 

на Софийска област  

 

ПРОТОКОЛ  

от 

второ заседание за 2017 година на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата към Областния управител на Софийска област  

04.09.2017 г. (понеделник), Областна администрация на Софийска област, бул. 

„Витоша” № 6, ет. 5, заседателна зала  

Днес, 04.09.2017 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област се проведе второто за 2017 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 

и Заместник-председател на комисията, откри заседанието и приветства членовете на 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, като предложи 

заседанието да премине по следния дневен ред: 

1. Информация за извършените дейности през второ тримесечие на 2017 г. 

съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение по пътищата в 

Софийска област през 2017 г. – Докладване пред комисията от РУО – Софийска 

област, ОД на МВР-София, ОС на БЧК – София,  РЗИ – Софийска област, 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и общините от Софийска 

област; 

2. Набелязване на мерки за безопасност на движението по пътищата през третото 

тримесечие на 2017 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на 
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движението по пътищата в Софийска област, с акцент предстоящото откриване 

на учебната година през месец септември 2017 г.; 

3. Разглеждане на предложения за актуализиране състава на Областната комисия 

по безопасност на движението по пътищата.  

4. Други.  

По първа точка от дневния ред г-н Николов предостави думата на г-жа 

Вергиния Йорданова – старши експерт в Регионално управление на 

образованието – София регион. 

Г-жа Йорданова изнесе детайлен доклад пред членовете на Комисията, относно 

извършените дейности през второто тримесечие на 2017 г. от РУО – София регион, 

съобразно приетия Календарен план. Тя  обяви, че през месец април в гр. Етрополе се е 

провел областния кръг на Националната викторина „Да запазим децата на пътя” и в 

него са взели участие 6 отбора. Г-жа Йорданова допълни, че през месец май в гр. 

Челопеч е проведена националната викторина „Да запазим децата на пътя”, в която са 

взели участие 12 отбора и републикански шампион е отборът на гр. Шумен. Г-жа 

Йорданова посочи, че през месец юли са получени отчетите за дейностите по 

отношение на пътната безопасност на училищата в Софийска област през изминалата 

учебна година. Тя отбеляза, че към настоящия момент е започнала подготовката на 

училищата и детските градини за новата учебна година и към РУО – София регион 

няма постъпили сигнали за нередности на територията на учебните заведения. 

Г-н Николов благодари на г-жа Йорданова за изнесения отчет и предостави 

думата на г-н Александър Димов – Началник група „ОДПКПД” в Областна 

дирекция на МВР – София. 

Г-н Димов представи пред членовете на комисията г-н Ивайло Александров 

началник отдел „Охранителна Полиция”, след което изнесе доклад за извършените 

дейности от Областна дирекция на МВР – София през второто тримесечие на 2017 г., 

съгласно приетия Календарен план. Той представи на членовете на комисията 

изчерпателни статистически данни за пътно - транспортния травматизъм на 

територията на Софийска област, като посочи, че в сравнение с 2016 г., през която 

Софийска област беше с най-малък брой загинали след ПТП, то жертвите през 2017 г. 

са се увеличили със 100% спрямо 2016 г. Г-н Димов отбеляза, че въпреки 

организираните над 120 беседи с ученици от Софийска област и полаганите усилия от 
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служителите на ОД на МВР – София в тях да се зароди едно отговорно поведение на 

пътя, броя на пострадалите при ПТП за 2017 г. остава значителен. Въпреки посочената 

негативна статистика, г-н Димов изрази надежда, че работата на служителите на ОД на 

МВР – София с подрастващото поколение ще даде резултат и в следствие ще бъдат 

възпитани едни много по-отговорни водачи на моторни превозни средства за в бъдеще. 

Той посочи, че през летния сезон служителите на ОД на МВР – София са провели 

засилен контрол за нерегистрирани двуколесни моторни превозни средства, 

управлявани от непълнолетни водачи. В периода  от 5 до 11 юни е проведена операция 

за проверка на водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества, в края на месец 

юли е проведена акция за проверка на товарни автомобили и автобуси, а в края на 

месец август е проведена акция по контрол на скоростта на леки автомобили. Г-н 

Димов отбеляза, че в резултат от тези акции са констатирани над 800 нарушения на 

територията на Софийска област, а през месец септември е планувана акция в района на 

детските градини и училищата. 

Думата беше предоставена на г-н Ивайло Александров началник отдел 

„Охранителна Полиция”. 

Г-н Александров допълни отчета на г-н Димов и посочи, че към 01.09.2016 г. 

броят на загиналите при ПТП на територията на Софийска област е бил 15 човека, а 

към 01.09.2017 г. броят на загиналите при ПТП е 36 човека. Той подчерта, че в района 

на училищата и детските градини в Софийска област може да се осигури полицейско 

присъствие, но е трудно да се контролира значителният пътен трафик преминаващ през 

територията на Софийска област. Той посочи, че служителите на ОД на МВР – София 

полагат всички усилия за контрол на водачите, като от началото на годината са 

регистрирани 714 случая за употреба на алкохол, 59 случая за употреба на наркотични 

вещества и 1200 случая за управление на моторно превозно средство от 

неправоспособни водачи. Г-н Александров посочи като основен проблем транзитно 

преминаващите чуждестранни водачи през Софийска област, които създават множество 

предпоставки за възникване на ПТП. В заключение г-н Александров помоли за 

съдействие в опресняването и поставянето на нова пътна маркировка представителите 

на общините в Софийска област и Областно пътно управление – София, като посочи, че 

вече са изпратени сигнални писма до тях. 

Г-н Николов отправи запитване към представителите на общините от Софийска 

област, относно предприетите от тяхна страна действия по опресняване на пътната 
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маркировка, осигуряване на осветление в районите на детските градини и училищата, 

във връзка с наближаващото откриване на новата учебна година. 

Г-н Кирил Иванов – старши специалист ОМП и ГЗ в община Годеч, посочи, 

че от 7 септември са предвидени дейности по освежаването на маркировката на 

пешеходните пътеки и подмяната на увредени или липсващи пътни знаци на 

територията на община Годеч. Той изрази увереност, че община Годеч ще извърши 

предвидените дейности до започването на новата учебна година на 15 септември. 

Г-н Петър Георгиев – старши специалист ОМП и ГЗ в община Божурище 

сподели, че местната власт има изключително добро взаимодействие със служителите 

на РПУ – Божурище, които работят усилено с учениците в общината и са проведени 

редица занятия на тема „Безопасност на движението по пътищата”. В допълнение г-н 

Георгиев посочи, че е изключително доволен от оказаната помощ от служителите на 

РПУ – Божурище при регулирането на движението на тежките товарни камиони 

извозващи земна маса от индустриалната зона на гр. Божурище. Той посочи, че община 

Божурище прави всичко възможно да подобри пътната безопасност, като е предвидено 

поставянето на нови ограничители на скоростта на територията на общината, а за 

началото на новата учебна година ще бъдат изпълнени всички направени предписания. 

Г-н Цветелин Цветков – заместник-кмет на община Ботевград отбеляза, че 

по направените предписания на общината от ОД на МВР – София, вече са предприети 

мерки и е опреснена пътната маркировка, поставени са увредените или липсващи пътни 

знаци и са изградени нови три осветления в района на детските градини липсващи до 

момента. В допълнение г-н Цветков посочи, че към момента във всички детски градини 

на територията на община Ботевград се осигурява видеонаблюдение чрез видео камери, 

като на редица детски градини и училища е подменена и оградата около тях. Той 

заключи, че община Ботевград е готова да посрещне новата учебна година. 

Г-н Рад Кавалджиев – заместник-кмет на община Мирково, отбеляза, че 

общината заедно със служители на РПУ – Пирдоп извършват постоянни проверки на 

водачи на двуколесни моторни превозни средства, като в резултат от тях са иззети 

значителен брой нерегистрирани мотопеди. Той посочи, че са освежени пешеходните 

пътеки на територията на община Мирково, осигурено е осветлението на училището и 

детската градина. 
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Г-н Георги Тодоров – младши експерт ОМП в община Костенец, посочи, че 

в момента текат дейности по обновяването на пътната маркировка и пешеходните 

пътеки в района на детските градини и училищата на територията на общината. 

Извършена е проверка на осветлението в района на учебните заведения и 

констатираните неизправности са отстранени. 

Г-жа Татяна Цонкова – младши експерт „ОК и ВО” в община Челопеч 

отбеляза, че в община Челопеч през второто тримесечие на 2017 г. са проведени 

Национална викторина „Да запазим децата на пътя” и Републиканския шампионат по 

приложно колоездене, като с подрастващите деца от община Челопеч много активно 

работи мото клуб „Атрокс”. Тя допълни, че заедно с мото клуба са проведени две 

събития с децата от общината с цел спазване на правилата за движение по пътищата. 

По отношение на наближаващата нова учебна година г-жа Цонкова посочи, че до 15 

септември ще бъде опреснена пътната маркировка в района на училището и детската 

градина, като и двете са под постоянно видеонаблюдение. В заключение г-жа Цонкова 

изрази увереност, че община Челопеч е подготвена за посрещането на новата учебна 

година. 

Г-н Николов поздрави г-жа Цонкова и община Челопеч за полаганите грижи 

към децата и тяхното възпитаване в спазването на правилата за движение по пътищата, 

като свидетелство за това е и фактът, че отбора на община Челопеч е няколкократен 

победител в Националната викторина „Да запазим децата на пътя”. 

Г-жа Катя Симеонова – заместник-кмет на община Правец, сподели с 

присъстващите, че на територията на община Правец са проведени редица срещи и 

беседи с ученици на тема „Безопасност на движението по пътищата”. По отношение на 

наближаващата нова учебна година общината е предприела мерки за опресняване на 

пътната маркировка, предвижда се поставянето на нови ограничители на скоростта 

заедно със съответните знаци в района на училищата и детските градини. Г-жа 

Симеонова отправи апел към представителите на ОД на МВР – София за осигуряване 

на полицейско присъствие в района на училищата при пристигането на децата в 

училище. 

Г-н Цветан Хаинов – заместник-кмет на община Златица, отбеляза, че 

община Златица е предприела стъпки да изпълни получените предписания относно 

опресняване на пътната маркировка в района на детските градини и училищата на 
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територията на общината. Г-н Хаинов изрази увереност, че община Златица ще 

приключи всички ремонтни дейности до 10 септември. Като основен проблем на 

пътната безопасност в общината г-н Хаинов посочи временната липса на бариери на 

железопътния прелез пресичащ главен път II-37, поради протичащи в момента 

ремонтни дейности. Той се обърна за съдействие към представителите на ОД на МВР – 

София и помоли да бъде направено необходимото за осигуряване на полицейско 

присъствие в близост до ремонтния участък с цел предотвратяване на ПТП. 

Г-н Николов пое ангажимент към г-н Хаинов, че от страна на Областна 

администрация на Софийска област ще бъде изпратено писмо до  ОПУ – София, ОД на 

МВР – София, ДП „НКЖИ”, с което да бъдат уведомени за създалата се ситуация. 

Г-н Николов благодари за изчерпателните доклади и похвали служителите на 

ОД на МВР – София за положените усилия особено по отношение контрола на 

двуколесни моторни превозни средства. Той благодари на присъстващите 

представители на общините от Софийска област за отговорното отношение към 

осигуряване на пътната безопасност на територията на съответните общини и изрази 

надежда, че общините от Софийска област ще осигурят необходимите условия за пътна 

безопасност. 

След разглеждане на изнесените доклади Комисията единодушно взе следното 

Решение № 1: 

Приема  докладите за извършените дейности през второто тримесечие на 

2017 г., съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение по 

пътищата в Софийска област през 2017 г.  

По втора точка от дневния ред: Набелязване на мерки за безопасност на 

движението по пътищата през третото тримесечие на 2017 г. съгласно приетия 

Календарен план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област, с 

акцент предстоящото откриване на учебната година през месец септември 2017 г.; 

Г-н Николов предостави думата на г-н Владимир Тодоров - Председател на 

Асоциация на пострадали при катастрофи.  

Г-н Тодоров посочи, че е стряскащо увеличението на броя на загиналите - 36 

души към 1 септември 2017 г. Той отправи въпрос за броя на загиналите  при пътни 
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инциденти на територията на Софийска област, като се изключат загиналите на 

републиканските автомагистрали, преминаващи през областта. 

Г-н Александър Димов отговори, че около 90% от жертвите при пътни 

инциденти са загинали на главните пътни участъци на територията на Софийска област. 

Г-н Тодоров благодари за отговора, като похвали представителите на ОД на 

МВР и представителите на общините за положените усилия за подобряване на пътната 

безопасност. Той отново посочи транзитно преминаващите водачи, като основна 

предпоставка за възникването на тежки ПТП на територията на Софийска област. 

Г-н Димов се съгласи с мнението на г-н Тодоров и допълни, че през Софийска 

област преминават някои от най-натоварените пътища в Република България, а през тях 

значителен автомобилен трафик особено през летните месеци. Той сподели, че 

служителите на ОД на МВР правят всичко възможно за предотвратяването на тежки 

пътни инциденти, но основната отговорност за поведението на пътя се носи от водачите 

на моторни превозни средства. 

Г-н Николов изрази загриженост към сериозното нарастване на броя 

пострадали или загинали на пътя към момента и предостави думата на присъстващите 

за набелязване на допълнителни мерки за повишаване на пътната безопасност. 

Г-н Тодоров раздаде на присъстващите светлоотразители, подходящи за 

поставяне на ученически раници. Той разясни, че с оглед на това, че се очаква 

започването на новата учебна година, светлоотразителите са подходящи за ученици от 

всички възрасти и биха могли да се използват като превантивно средство за 

предотвратяване на пътни инциденти. Г-н Тодоров сподели, че при желание на някоя от 

общините в Софийска област да закупи светлоотразители, те могат да бъдат осигурени. 

Г-н Тодоров обърна внимание, че с настъпването на есенния сезон се увеличават 

инцидентите с възрастни хора през тъмната част от деня и отправи препоръки към 

представителите на общините с възрастните хора да бъдат проведени беседи на тема 

„Пътна безопасност”. Г-н Тодоров обърна внимание и на честото възникване на пътни 

инциденти с участието на селскостопански животни и подчерта, че е необходимо да се 

проведат разговори с пастирите, за да не се допуснат предпоставки за тежки пътни 

инциденти особено в есенно-зимния сезон. В заключение г-н Тодоров отправи апел за 

сериозни проверки за поставени и изправни зимни гуми на автомобилите от 

служителите на ОД на МВР – София. 
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Д-р Василка Алексиева – представител на РЗИ – Софийска област сподели, 

че РЗИ – Софийска област е издала наръчник за оказване на спешна медицинска 

помощ, като са обучени педагози и педагогически съветници в училищата, за които не 

достигат медицински специалисти. Тя отбеляза, че наръчникът е почти изцяло 

разпространен в училищата от Софийска област и се надява в най-скоро време той да 

бъде доставен и в останалите училища. 

След разглеждане на предложенията Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 2: 

Приема набелязаните мерки за безопасност на движението по пътищата 

през второто тримесечие на 2017 г. 

По трета точка от дневния ред: Разглеждане на предложения за 

актуализиране състава на Областната комисия по пътна безопасност, г-н Николов 

предостави думата на г-н Владимир Спиров – секретар на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата. 

Г-н Спиров представи на присъстващите г-н Николай Иванов – председател 

на управителния съвет на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” и 

г-н Иван Табаков – член на управителния съвет на Българска браншова 

асоциация „Пътна безопасност”, както и г-жа Вера Среброва – актриса в 

„Младежки театър – Николай Бинев” гр. София, с предложение за приемането им 

като редовни членове в Областна комисия по пътна безопасност – Софийска област. Г-

н Спиров сподели, че представените гости са изразили желание за сътрудничество с 

Областна администрация на Софийска област в областта на пътната безопасност и 

предостави думата на г-н Николай Иванов. 

Г-н Иванов сподели с присъстващите, че насочеността на Българска браншова 

асоциация „Пътна безопасност” е към безопасността на инфраструктурата. Той посочи, 

че в асоциацията членуват едни от най-големите фирми произвеждащи пътни знаци, 

ограничителни системи и маркировки, както и едни от най-добрите одитори по пътна 

безопасност в България, един от които е и присъстващия г-н Иван Табаков. Г-н Иванов 

сподели, че фокусът на асоциацията е насочен към анализ на рисковите фактори в 

пътните участъци и намиране на инфраструктурни решения, които да подобрят пътната 

безопасност. Г-н Иванов допълни, че въпреки ограничените бюджетни средства, 

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” поема разходите на различни 
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мероприятия целящи подобряването на пътната безопасност. Той посочи, че в резултат 

от проведената среща в Областна администрация на Софийска област  асоциацията ще 

поеме разходите за реализирането на 3 театрални постановки под надслов „В страната 

на знаците” на територията на Софийска област. 

Г-н Табаков допълни, че асоциацията организира редица семинари и 

конференции, в които взимат участие представители на Областните пътни управления, 

представители на общини, както и едни от най-добрите инженери и специалисти в 

областта на пътната безопасност. При провеждане на семинар асоциацията ще изпраща 

покани до Областна администрация на Софийска област и общините в областта и се 

надява, че в резултат от провеждането на тези семинари да бъде подобрена ситуацията 

с пътната безопасност. 

Г-жа Среброва, благодари за отправената покана за участие в заседанието на  

Областната комисия по пътна безопасност – Софийска област, като сподели с 

присъстващите съдържанието на постановките „В страната на знаците”  и „Спасителя”. 

Тя изрази своята благодарност към г-н Николай Иванов за готовността да се 

предоставят средства за изиграването на три представления на постановката „В 

страната на знаците”  на територията на Софийска област. Г-жа Среброва благодари и 

на г-н Николай Николов за ползотворното сътрудничество с Областна администрация 

на Софийска област. Г-жа Среброва разясни на присъстващите, че постановката „В 

страната на знаците” е насочена към деца от първи до четвърти клас, както и такива в 

предучилищна подготовка. Тя изрази своята надежда, че чрез изиграването на 

предвидените три представления ще се формира отговорно поведение на пътя от най-

ранна детска възраст. 

Г-н Николов благодари на присъстващите гости, след което призова 

присъстващите редовни членове на комисията да гласуват за тяхното приемане. 

След разглеждане на предложените промени Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 3: 

Приема като редовни членове към състава на Областната комисия за 

безопасност на движението по пътищата – Софийска област: 

 Г-н Николай Иванов - председател на управителния съвет на 

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност”; 
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 Г-н Иван Табаков - член на управителния съвет на Българска 

браншова асоциация „Пътна безопасност”; 

 Г-жа Вера Среброва – актриса в „Младежки театър – Николай 

Бинев” гр. София. 

По четвърта точка от дневния ред: Други, г-н Николов предостави думата на 

г-н Тодоров и г-н Йонко Лазаров, които запознаха присъстващите с възможностите 

на електронната платформа „Аз Кмета”. Г-н Тодоров посочи, че с платформата вече 

работят около петнадесет общини в България, като една от общините ползващи 

платформата е община Челопеч.  

Г-н Лазаров направи презентация за функциите на платформата „Аз Кмета”, 

като спомена, че нейната основна цел е всеки гражданин да може да подаде сигнал за 

нередност чрез своя смартфон, като в зависимост от мястото на подаване на сигнала 

той се пренасочва към съответната община. Г-н Лазаров допълни, че към момента 

платформата се използва от редица общини и се надява в бъдеще интереса към нея 

допълнително да нарасне и по този начин да бъдат решени и редица проблеми, касаещи 

и пътната безопасност. Той обяви, че на всяка община заявила интерес към 

платформата ще бъде осигурен достъп до нея.  

Г-н Николов благодари от името на Областния управител на Софийска област и 

лично от свое име 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 дневният ред на заседанието беше изчерпан и г-н Николай Николов закри 

заседанието на Комисията. 

 

 

 

Изготвил протокола:  (П) 

Владимир Спиров       

Секретар на Областната комисия за 

безопасност на движението по пътищата  

към Областния управител на Софийска област    

ст. експерт, отдел РРЕП 
 


