
 

 

 

 

Утвърдил:  (П)  

РОСИЦА ИВАНОВА 

Областен управител 

на Софийска област  

 

ПРОТОКОЛ  

от 

четвърто заседание за 2016 година на Областната комисия за безопасност на 

движението по пътищата към Областния управител на Софийска област  

15.12.2016 г. (четвъртък), Областна администрация на Софийска област, бул. 

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

Днес, 15.12.2016 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област се проведе четвъртото 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 четвъртото 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, общини от Софийска област. 

2. Гласуване за включването на постъпилите предложения в Календарен план за 

безопасност на движението по пътищата в Софийска област  за 2017 г. 
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(постъпили предложения от Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация”; ОД на МВР – София; РУО - София регион; РЗИ - Софийска 

област; ОС на БЧК – София и общините от Софийска област. 

3. Други.  

По първа точка от дневния ред: Информация за извършени дейности през 

четвъртото 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, 

общини от Софийска област. 

По първа точка от дневния ред г-н Николов уточни, че представители на РУО - 

София регион са възпрепятствани от служебни ангажименти и няма да могат да вземат 

участие в последното заседание на Областната комисия за безопасност на движението 

по пътищата и предостави думата на г-н Александър Димов - старши инспектор в 

Областна дирекция на МВР – София. 

Г-н Димов – представи доклад за извършените дейности от Областна дирекция 

на МВР – София през четвъртото тримесечие на 2016 г., съгласно приетия Календарен 

план. Г-н Димов представи на членовете на комисията статистически данни за пътно- 

транспортния травматизъм на територията на Софийска област. Той посочи че се 

наблюдава намаляване на броя на убитите и ранени при пътно-транспортни  

произшествия на територията на Софийска област в сравнение с 2015 г., като за 2015 г. 

броят на убитите при пътно-транспортни произшествия е бил 35 души, а до момента за 

2016 г. са загинали 24 души на територията на Софийска област. Той уточни, че това е с 

30 % по-малко жертви. Г-н Димов отбеляза, че се наблюдава и намаление в броя на 

ранените при пътно-транспортни произшествия за 2016 г. и се надява, че посочената от 

него тенденция за намаляване броя на ранените и жертвите при пътно-транспортни 

произшествия се дължи на засиления контрол от служителите на ОД на МВР – София и 

повишената култура на водачите на моторни превозни средства, за което е допринесла 

дейността на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата. Г-н 

Димов отбеляза, че служителите на ОД на МВР – София са издали  почти 2 пъти повече 

актове за нарушения на правилата за движение през 2016 г. и техният брой е 12700 в 

сравнение с 6852 за 2015 г. Г-н Димов отчете и друг положителен ефект от работа  на 

служителите на ОД на МВР – София, а именно намаляване броя на пострадалите деца 



3 

 

при пътно-транспортни произшествия, като за същия период през 2015 г. е имало 14 

ранени деца спрямо 10 за 2016 г. Той запозна членовете на комисията и с проведената 

през месец ноември акция, част от кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност 

на  пътя” в гр. Ботевград, като в нея са били включени община Ботевград, СБА 

Ботевград, органите на Пътна полиция и ученици. Мероприятието е било отразено от 

местните средства за масово осведомяване. В заключение г-н Димов изрази 

задоволство от дейността на служителите на ОД на МВР – София и изрази надежда 

резултатите от работата им да са още по-добри през 2017 г.  

Г-н Николов благодари и поздрави г-н Димов за изнесения доклад и отразените 

постигнати резултати, като отбеляза, че към момента броят на загиналите и ранени при 

пътно транспортни произшествия е най-малък на национално ниво именно в Софийска 

област. Г-н Николов отбеляза, че дейността на Областната комисия за безопасност на 

движението по пътищата в Софийска област се дава за пример с приетия Календарен 

план, който дава видими резултати. Той отправи благодарности към всички членове на 

комисията и отбеляза, че голямо предизвикателство ще е да се запазят резултатите за 

намаляване броя ранени и убити при пътно-транспортни произшествия за 2017 г.  

Г-н Николов предостави думата на г-жа Светлана Траянова – главен 

специалист в Областен съвет на БЧК – София област. 

Г-жа Траянова – отбеляза, че е честван 20 ноември като „Ден за възпоменание 

на жертвите в пътно-транспортни произшествия” и почти на цялата тритория на 

Софийска област е проведена информационна кампания, като са раздавани листовки, 

брошури и са изнасяни беседи пред учници в училищата. Тя отбеляза, че за 

отбелязването на 20 ноември са проведени мероприятия за оказване на първа 

долекарска помощ  в гр. Пирдоп, гр. Самоков, гр. Годеч и гр. Своге.  Г-жа Траянова 

посочи, че за изминалото тримесечие е проведена презентация за спазване на правилата 

за движение по пътищата за ученици от първи до четвърти клас в с. Горна Малина и  

община Костенец. Г-жа Траянова отбеляза, че една от основните постоянни задачи на 

на ОС на БЧК – София остава превенция на пътната безопасност.  

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

думата на г-жа Веселка Алексиева, главен експерт в РЗИ-София област. 

Г-жа Алексиева  отбеляза, че до голяма степен дейностите на ОД на МВР, ОС 

на БЧК - София, РУО – София регион и РЗИ – София област имат допирни точки и че  
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задно с ОС на БЧК – София са проведени вече споменатите образователни кампании в 

гр. Пирдоп, гр. Самоков, гр. Годеч и в гр. Своге. Тя отбеляза, че през четвъртото 

тримесечие е проведена медийна кампания за популяризиране на информационния 

пакет предоставен от „Българска асоциация на пострадалите от катастрофи”, чрез 

всички регионални медии в Софийска област. Тя допълни, че информационният пакет е 

качен на сайтовете на РЗИ-София област и МОН, като той е достъпен за всички и 

предстои представянето му пред учениците от Софийска област в часа на класния 

ръководител през 2017 г.  

Г-н Николов благодари за доклада изнесен от г-жа Алксива и предостави 

думата на представителите на общините от Софийска област за коментар на изнесените 

отчети. 

Г-н Петър Стойков – представител на община Сливница благодари на г-н 

Николов и ОД на МВР за положените усилия през 2016 г. и отбеляза, че се наблюдава 

засилена работа на служитлите на ОД на МВР на територията на община Сливница и 

почти няма тежко пътно-транспортно произшествие на територията на общината. Той 

обърна внимание за ситуацията  с масовите нарушения на правилата за движение по 

пътищата на светофара на магазин „Метро” на  международния път София – Калотина 

и помоли представителите на ОД на МВР – София и Областно пътно управление за 

съдействие за разрешаване на сложната ситуация в района. Г-н Димов – представител 

на ОД на МВР – София отбеляза, че посоченият от г-н Стойков район е под конрола 

на СДВР. Г-н Веселин Николов – директор на Областно пътно управление – София  

отговори на г-н  Стойков, че е запознат с проблема и че за неговото решение е 

необходимо изцяло нова организация на движението, да се изградят нови локални 

платна, кръгово кръстовище и тези предложения се обсъждат в АПИ. Г-н Николай 

Николов предложи на членовете на комисията да бъде изпратено писмо до СДВР, с 

което да бъде поискано присъствието на полицейски автомобил на светофара на 

магазин  „Метро”, като мярка за превенция на пътно-транспортни произшествия. 

След изнесените доклади, Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 1: 

Приема  докладите за извършените дейности през четвъртото тримесечие 

на 2016 г., съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение по 

пътищата в Софийска област през 2016 г.  
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По втора точка от дневния ред: Гласуване за включването на постъпилите 

предложения в Календарен план за безопасност на движението по пътищата в 

Софийска област  за 2017 г. (постъпили предложения от Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация”; ОД на МВР – София; РУО - София регион; РЗИ - 

Софийска област; ОС на БЧК – София и общините от Софийска област. 

Г-н Николов съобщи на членовете на Комисията, че е необходима актуализация 

на приетия календарен план за 2017 г. Той благодари за изпратените предложени 

инициативи, които ще допълнят постоянните дейности в календарния план за 2017 г. и 

отбеляза, че календарният план е отворен за предложения от членовете на комисията 

през цялата 2017 г.   

 

След представяне на постъпилите предложения от институциите и общините от 

Софийска област, Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 2: 

Приема набелязаните мерки за безопасност на движението през 2017 г. и 

тяхното отразяване в Календарен план за безопасност на движението по 

пътищата в Софийска област. 

По трета точка от дневния ред: Други. 

Г-н Николов и г-н Владимир Спиров – младши експерт в Областна 

администрация на Софийска област запознаха членовете на Комисията с театралните 

постановки „В страната на знаците” и „Спасителя”. Г-н Николов обясни, че 

информация за пиесите е получена при организирана среща с г-жа Вера Среброва – 

артист от Младежкия театър, която е била впечатлена от работата на Областната 

комисия за безопасност на движението по пътищата. Г-н Николов отбеляза, че 

постановките са изключително интересни и са насочени към ученици от различни 

възрасти. Той допълни, че организаторите на постановките са поискали да запознаят 

членовете на Комисията с тях и при желание и финансов ресурс на общините в 

Софийска област тези представления да бъдат изигрании пред публика. Г-н Николов 

допълни, че за съжаление г-жа Среброва не може да присъства на заседанието, поради 

ангажименти извън България. Той изрази надежда, че г-жа Среброва ще може да се 

срещне с членовете на Комисията на първото заседание за 2017 г. и помоли 

присъстващите представители на общините да уведомят кметовете за постановките, 
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като отбеляза, че афиши за тях ще бъдат изпратени по имейл заедно с протокола от 

заседанието на Комисията.  

Г-н Николай 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 дневния ред на заседанието беше изчерпан и заместник областния 

управител на Софийска област г-н Николай Николов закри последното заседание на 

Областната комисия за безопасност на движението по пътищата за 2016 г. 

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:  

Владимир Спиров    (П) 

Секретар на Областната комисия за 

безопасност на движението по пътищата  

към Областния управител на Софийска област    

мл. експерт, отдел РРЕП 
 


