
 

 

 

 

Утвърдил:   (П) 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител 

на Софийска област  

 

ПРОТОКОЛ  

от 

първо заседание за 2018 година на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата към Областния управител на Софийска област  

27.02.2018 г. (вторник), Областна администрация на Софийска област, бул. 

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

Днес, 27.02.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област се проведе първото за 2018 година заседание на 

Областната комисия по 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. Отчет за дейността на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата през 2017 г.; 

2. Прием на Календарен план за безопасност на движението по пътищата в 

Софийска област за 2018 г.; 

3. Прием на доклад от извършени проверки за състоянието на пешеходните пътеки 

на територията на Софийска област.; 

4. Други.  
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По първа точка от дневния ред г-н Николов предостави думата на г-н 

Владимир Спиров – старши експерт в Областна администрация на Софийска 

област и секретар на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата. 

Г-н Спиров изнесе доклад пред членовете на Комисията, относно проведените 

заседания и извършените дейности на Комисията за 2017 г. Той отбеляза, че през 2017 

г., Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – Софийска област 

е провела две заседания на 12.05.2017 г. и на 04.09.2017 г. На проведените заседания са 

изнесени доклади от членовете на  Комисията за изпълнените действия залегнали в 

утвърдения Календарен план за безопасност на движението по пътищата за 2017 г. Г-н 

Спиров посочи, че през 2017 г. са приети нови членове на комисията: г-н Николай 

Иванов – председател на управителния съвет на Българска браншова асоциация „Пътна 

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

асоциация „Пътна безопасност” и г-жа Вера Среброва – актриса в „Младежки театър – 

Николай Бинев”. 

Беше отбелязано, че по инициатива на Областна администрация на Софийска 

област, Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” и г-жа Вера Среброва е 

изиграна театралната постановка „В страната на знаците”, чиято насоченост е била към 

деца от първи до четвърти клас, както и такива в предучилищна подготовка в  

гр. Ботевград, гр. Ихтиман, гр. Долна баня и с. Челопеч. Представленията са преминали 

при засилен интерес и са  спомогнали да се формира отговорно поведение на пътя от 

най-ранна детска възраст. 

Със същата инициатива Областна администрация на Софийска област е взела 

участие в Годишните награди за пътна безопасност, организирани от Асоциацията на 

пострадалите при катастрофи. 

На проведено заседание на Комисията на 04.09.2017 г. са презентирани 

възможностите на електронната платформата „Аз Кмета” и нейната основна цел - всеки 

гражданин да може да подаде сигнал за нередност чрез своя смартфон, като в 

зависимост от мястото на подаване на сигнала той да се пренасочва към съответната 

община. Приложението вече се използва в някои общини от Софийска област. Г-н 

Спиров отбеляза, че на същото заседание е обсъден въпроса с временната липса на 

бариери на железопътен прелез пресичащ главен път II-37, поради протичащи 
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ремонтни дейности. Чрез писмо на Областния управител на Софийска област до 

НКЖИ, АПИ и ОД на МВР - София е осигурено безпроблемното преминаване през 

прелеза до приключване на ремонтните дейности. 

В края на изнесения отчет за дейността на Комисията г-н Спиров посочи, че през 

2017 г. за съжаление е констатирано увеличение на жертвите при Пътнотранспортни 

произшествия на територията на Софийска област. Г-н Спиров посочи като причина за 

негативната статистика изключително интензивния автомобилен трафик през летните 

месеци, както и факта, че през територията на Софийска област преминават две от 

автомагистралите – Хемус и Тракия. 

След разглеждане на изнесения доклад Комисията единодушно взе следното 

Решение № 1: 

Приема  доклад за дейността на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата за 2017 г.  

По втора точка от дневния ред: Прием на Календарен план за безопасност на 

движението по пътищата в Софийска област за 2018 г. 

Г-н Николов  благодари на участниците в Комисията за изпратените 

предложения за Календарния план за 2018 г. и  предостави думата на г-н Спиров.  

Г-н Спиров благодари на членовете на Комисията за изпратените предложения 

за новия Календарен план за 2018 г., като уточни, че към протокола от заседанието на 

Комисията ще бъде изпратен и Календарния план за пътна безопасност – Софийска 

област за 2018 г. Той напомни на присъстващите, че Календарния план за пътна 

безопасност е отворен винаги за нови предложения, които биха допринесли за опазване 

на човешкия живот и всеки един член на Комисията може винаги да отправя 

предложения за мероприятие или проверка, които да бъдат включени в Календарния 

план за в бъдеще. 

Г-н Николов  благодари на членовете на Комисията за изпълнението на 

поставените задачи по Календарния план за 2017 г., като отбеляза, че въпреки 

многобройните задачи, които са стояли пред членовете на Комисията те са съумели да 

се справят с тях. Той изрази надежда, че набелязаните мерки за Календарния план за 

2018 г. ще дадат резултат и ще спомогнат за опазване на човешкия живот на 

територията на Софийска област и през 2018 г. 
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След разглеждане на постъпилите предложенията Комисията единодушно взе 

следното:  

Решение № 2: 

Приема мерки за пътна безопасност, които да бъдат включени в 

Календарния план за пътна безопасност – Софийска област за 2018 г. 

По трета точка от дневния ред: Прием на доклад от извършени проверки за 

състоянието на пешеходните пътеки на територията на Софийска област, г-н 

Николов представи на присъстващите резултатите от извършените проверки за 

състоянието на 586 бр. пешеходни пътеки на територията на Софийска област. Той 

уточни, че с писмо с входящ № 12.00-6/05.01.2018 г. от Агенция „Пътна 

инфраструктура” е разпоредена проверка на състоянието на пешеходните пътеки в 

урбанизираните и извън урбанизираните територии на общините в Софийска област. С 

писмо с  изх. № 04.06-1/08.01.2018 г. на Областния управител на Софийска област е 

указано на кметовете на общините от Софийска област да сформират комисии за 

проверка на състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън 

урбанизираните територии на общините. В състава на комисиите са взели участие 

експерти от общините, представители на Областно пътно управление – София и ОД на 

МВР – София. 

Г-н Николов уточни, че към момента липсва подадена информация за 

извършена проверка и състояние на пешеходните пътеки само от община Златица. Той 

посочи, че при извършената проверка за всяка пешеходна пътека е попълван формуляр, 

който е разработен от Областна администрация на Софийска област и Областно пътно 

управление – София и той отразява дали пешеходната пътека съответства на 

изискванията на Наредба № 2/17.01.2001 г., Наредба РД-02-20-10/05.07.2012 г. и 

Наредба №18/23.07.2001 г. 

Г-н Николов сподели, че резултатите от проведената проверка показват 

задоволително състояние на пешеходните пътеки в районите на детските градини и 

училищата на територията на Софийска област, но за останалите  пешеходни пътеки се 

налага опресняване на пътната маркировка и привеждането ѝ във вид отговарящ на 

изискванията на нормативната уредба. Той сподели, че Областна администрация на 

Софийска област е изготвила обобщен доклад за състоянието на пешеходните пътеки в 

урбанизираните и извън урбанизираните територии на общините в Софийска област и 
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той предстои да бъде изпратен до Агенция „Пътна инфраструктура”. Г-н Николов 

спомена, че ако след анализа на подадената информация Агенция „Пътна 

инфраструктура” има конкретни предписания за отстраняване на неизправности по 

пешеходните пътеки на територията на Софийска област, общините ще бъдат 

своевременно уведомени. 

Г-н Георги Петков – заместник-кмет на община Своге попита защо 

проверката за състоянието на пешеходните пътеки е разпоредена през зимата и добави, 

че върху състоянието на пешеходните пътеки в настоящия момент влияние оказва 

химичната  обработката на пътното платно. Той добави, че през зимния период лесно 

може да се констатира наличието или липсата на съответните пътни знаци, но на места 

пешеходните пътеки са заледени и химичната обработка на пътното платно оказва 

разрушителен ефект върху маркировката на пешеходните пътеки. Г-н Петков спомена, 

че според него има и някои изисквания в действащата нормативна уредба, които трудно 

могат да бъдат изпълнени от общините. 

Г-н  Спиров отговори, че е съгласен с констатацията на г-н Петков, че 

действащата нормативна уредба се нуждае от актуализиране. Той допълни, че вероятно 

общините са срещнали трудности предвид усложнената зимна обстановка на места, но 

подчерта, че Областна администрация на Софийска област е изпълнила изискванията 

на Агенция „Пътна инфраструктура” съобразно указания в полученото писмо срок. Г-н 

Спиров отбеляза, че Областна администрация на Софийска област ежегодно си 

сътрудничи с общините за опресняване на пътната маркировка на пешеходните пътеки 

пред училищата и детските градини в областта, като основните дейности по 

рехабилитацията на пътната маркировка в Софийска област се провеждат преди 24 май 

и 15 септември. Той уточни, че в повечето препоръки и набелязани мерки от общините 

при направените проверки е отбелязано, че се предвижда рехабилитация на 

пешеходните пътеки и привеждането им във вид отговарящ на действащата нормативна 

уредба. 

Г-н Петков отбеляза невъзможността за осветеност на всяка една пешеходна 

пътека на територията на всяка община, като едно от основните предизвикателства за 

привеждане на пешеходните пътеки съобразно изискванията на нормативната уредба. 

Той уточни, че е необходим огромен финансов ресурс за осветяването на всички 

пешеходните пътеки, с които общините не разполагат.  
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Г-н Васил Петров – заместник-кмет на община Правец подкрепи г-н Петков, 

като отбеляза, че на територията на община Правец в близост до училища и детски 

градини знаковото стопанство е осветено, но отбеляза, че много малко общини имат 

съгласуван проект за изграждане на пешеходни пътеки и че повечето пешеходни 

пътеки на територията на общините са на заварено положение от години. 

Г-н Николов сподели с членовете на Комисията, че инициативата за проверката 

на състоянието на пешеходните пътеки е на Главния прокурор на Република България и 

Агенция „Пътна инфраструктура”, като след анализ на данните от проверката трябва да 

се вземат предвид всички предизвикателства за привеждането на пешеходните пътеки 

според изискванията. Той изрази надежда да бъде взета под внимание и 

необходимостта от актуализиране на действащата нормативна уредба. 

Г-н Красимир Тодоров – заместник-кмет на община Долна баня отбеляза, че 

след проведената проверка общините са наясно с проблемните пешеходни пътеки и се 

надява след анализа на подадената информация към Агенция „Пътна инфраструктура”, 

че ще бъдат направени промени на нормативната уредба. 

След разглеждане на предложените промени Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 3: 

Приема доклад от извършени проверки за състоянието на пешеходните 

пътеки на територията на Софийска област. 

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

г-н Петков. 

Г-н Петков алармира за тревожното състояние на републикански път II-16 и 

особено опасното състояние на моста на Градешница, където има активно свлачище и 

според мнението на специалисти е въпрос на време за сериозен пътен инцидент. Той 

изрази сериозна загриженост, че при евентуално пренасочване на пътното движение от 

автомагистрала Хемус през Искърското дефиле, пътния участък ще е изключително 

натоварен.  

Г-н Николов отговори на г-н Петков, че поставения въпрос действително касае 

пътната безопасност, но за неговото решение е най-удачно той да се отнесе до 

Комисията по бедствия и аварии, тъй като по този начин е възможно да бъдат намерени 

средства за трайното решение на този дългогодишен проблем. Той допълни, че 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата – Софийска област може 
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да изрази своята подкрепа към проблема, но той трябва да се отнесе до Комисията по 

бедствия и аварии. 

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. 

 

 

Николай Николов    (П) 

Заместник областен управител  

на Софийска област  

 

 

 

 

Изготвил протокола:   (П) 

Владимир Спиров       

Секретар на Областната комисия за 

безопасност на движението по пътищата  

към Областния управител на Софийска област    

ст. експерт, отдел РРУТ 
 


