
 

 

 

 

Утвърдил:  (П)  

ИНЖ. СОФИЯ ТОРОЛОВА 

Областен управител 

на Софийска област  

 

ПРОТОКОЛ  

от 

първо заседание за 2017 година на Областната комисия за безопасност на 

движението по пътищата към Областния управител на Софийска област  

12.05.2017 г. (петък), Областна администрация на Софийска област, бул. 

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

Днес, 12.05.2017 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област се проведе първото 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 Владимир Спиров – секретар на Комисията, откри заседанието и 

приветства членовете на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата, 

като поднесе извинения за отсъствието на инж. София Торолова – Областен управител 

на Софийска област, поради служебни ангажименти. Комисията прие без възражения 

предложения проект на дневен ред: 

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

съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение по пътищата в 

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

област, ОД на МВР-София, РЗИ – Софийска област и общините от Софийска 

област; 

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

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

предстоящите абитуриентски балове през месец май 2017 г.; 

3. Други.  

 

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

Александър Димов – Началник група „ОДПКПД”  в Областна дирекция на МВР – 

София. 

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

на МВР – София през първото тримесечие на 2017 г., съгласно приетия Календарен 

план. Той представи на членовете на комисията статистически данни за пътно- 

транспортния травматизъм на територията на Софийска област. Г-н Димов посочи, че в 

сравнение с миналогодишния 30-процентов спад на тежките ПТП, то от началото на 

годината до момента на територията на областта са станали 43 тежки катастрофи. Г-н 

Димов отбеляза, че тези данни очертават една негативна тенденция за разлика от 

постигнатите добри резултати и намалелият брой загинали и пострадали при 

пътнотранспортни произшествия на територията на Софийска област през 2016 г. Той 

допълни, че служителите на ОД на МВР-София ще положат всички усилия броя на 

жертвите и пострадалите при пътно транспортни произшествия да бъде намален до 

края на 2017 г. Г-н Димов отбеляза, че в момента на територията на цялата страна 

протича „Глобална седмица на ООН за пътна безопасност”, като служителите на 

всички районни управления  на ОД на МВР-София планират да проведат по 3 

специализирани полицейски операции насочени към превишаването на скоростта от 

водачите на моторни превозни средства. Г-н Димов посочи, че провеждането на 

планираните акции ще се осъществят на територията на училищата и детските градини 

в Софийска област, извън населените места с концентрация на пътно транспортни 

произшествия, както и в малките населени места в които има слабо присъствие на 

пътна полиция. Той добави, че на 12 и 13 май ще се проведе теоритично и практическо 

състезание по приложно колоездене на републиканско ниво в село Челопеч. Г-н Димов 

похвали усилията на служителите на ОД на МВР-София по програмата „Детско 

полицейско управление”, като от началото на 2017 г. във всички районни управления са 

проведени успешни занятия. В заключение той отбеляза, че намалението в броя на 

жертвите и пострадалите при пътнотранспортни произшествия е първостепенна задача 

за служителите на ОД на МВР-София.  
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Г-н Спиров благодари на г-н Димов за изнесения доклад, като изрази надежда 

служителите на ОД на МВР-София чрез своя професионализъм да намалят боря на 

жертвите и пострадалите при пътно транспортни произшествия до края на 2017 г.  

Думата бе поискана от г-н Владимир Тодоров – председател на Българската 

асоциация на пострадалите от катастрофи, който отбеляза, че в изнесеният доклад 

на г-н Димов от 5 пострадали деца при пътнотранспортни произшествия 4 са пътници и 

не са били превозвани безопасно и не са ползвани детски столчета и предпазни колани. 

Г-н Тодоров предложи, ако е възможно  да бъде иницирана проверка от служителите на 

ОД на МВР-София на автомобилите спиращи пред училища и детски градини на 

територията на Софийска област за поставяне на детски столчета и предпазни колани 

при превоза на деца. Г-н Тодоров допълни, че чрез такава акция би се повишила 

отговорността на родителите и би се постигнал един превантивен ефект. 

Г-н Димов отговори, че провеждането на такава акция е възможно и ще бъде 

проведена на територията на Софийска област през второто тримесечие на 2017 г. 

Г-н Спиров 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. 

Тя  обяви, че през първото тримесечие на 2017 г. чрез тестове е проведено изследване 

на резултатите от обучението по пътна безопасност сред учениците от Софийска 

област. Тя отбеляза, че по данни на директорите на училищата учениците са се 

справили успешно и резултатите са повече от задоволителни. Г-жа Йорданова посочи, 

че при извършени проверки от РУО-София регион е установено, че всички училища 

имат закупено оборудване и материали за провеждане на обучението за пътна 

безопасност. В заключение г-жа Йорданова отбеляза, че нивото на познание по пътна 

безопасност сред учениците в Софийска област е много добро.  

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

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

Г-жа Алексиева  отбеляза, че през първото тримесечие на 2017 г. са проведени 

различни образователни кампании в общините Ботевград, Правец, Годеч, Ихтиман, 

Самоков, Сливница, Горна Малина, Долна баня и Божурище. Тя отбеляза, че съвместно  

с „Българска асоциация на пострадалите от катастрофи” и регионалните електронни 

медии е разпространен материалът: Абитуриенти, запознахте ли се с електронната 
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програма „Шофиране = отговорност”. Г-жа Алексиева допълни отчета си като спомена, 

че РЗИ – Софийска област и „Българска асоциация на пострадалите от катастрофи” са 

провели кампания за превенция на пътно транспортния травматизъм през 2017 г., чрез 

сайта Karaiotgovorno.com. 

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

на представителите на общините от Софийска област за коментар на изнесените отчети. 

След изнесените доклади, Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 1: 

Приема  докладите за извършените дейности през първото 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 второто тримесечие на 2017 г. съгласно приетия 

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

акцент предстоящите абитуриентски балове през месец май 2017 г.; 

Г-н Спиров отбеляза, че във връзка с предстоящите абитуриентски балове и изнесената 

негативна статистика за загинали и пострадали при пътнотранспрни произшествия на 

територията на Софийска област от ОД на МВР е необходимо да се набележат 

допълнителни превантивни мерки за осигуряване на пътната безопасност на 

абитуриентите през 2017 г., след което  г-н Спиров предостави думата на г-н Димов. 

Г-н Димов отбеляза, че подготовката на служителите на ОД на МВР – София за 

предстоящите абитуриентски балове е започнала още от началото на месец Април. За 

целта са били проведени редица беседи във всички училища на територията на 

Софийска област. Той допълни, че е предвидено максимално присъствие на полицейски 

служители по време на абитуриентските балове, като те са подготвени за тях. Г-н 

Димов изрази надежда предстоящите абитуриентски балове да минат без инциденти и 

допълни, че служителите на ОД на МВР – София са специално подготвени да 

посрещнат и предстоящият интензивен трафик в посока Република Турция през 

второто тримесечие на 2017 г.  

Г-н Тодоров предложи във втора точка да се заложи и провеждането на 

специализирана акция за поставяне на предпазни колани и детски столчета, като за 
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целта е необходимо тя да се проведе пред училищата и детските градини на 

територията на Софийска област. 

Г-н Димов изрази мнение, че провеждането на такава специализирана акция може да се 

проведе до края на месец Май и се надява тя да постигне сериозен превантивен ефект. 

След разглеждане на предложения Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 2: 

Приема набелязаните мерки за безопасност на движението по пътищата 

през второто тримесечие на 2017 г. и допълване на Календарен план за 

безопасност на движението по пътищата в Софийска област за 2017 г. със 

специализирана полицейска акция за поставяне на предпазни колани и детски 

столчета в автомобилите планирана за месец Май 2017 г. 

По трета точка от дневния ред: Други. 

Г-н Спиров запозна членовете на Комисията със съществуващ проблем касаещ 

пътната безопасност на пътен участък I-8 в близост до Махала „Черна бара” част от 

квартал „Максим Горки” гр. Божурище. Той отбеляза, че проблема е дългогодишен и е 

поставен от г-н Милор Владимиров – жител на Махала „Черна бара” част от квартал 

„Максим Горки” гр. Божурище. 

Г-н Димов  посочи, че ще бъдат положени усилия за поставяне на пътен патрул 

на проблемния участък, като това би имало респектиращ ефект към водачите и 

съответно ограничаване на тяхната скорост. 

Г-н Михаил Рашков – директор на ОПУ към АПИ отбеляза, че е запознат с 

този дългогодишен проблем и казуса е сериозен тъй като на пътища от клас I не може 

да се поставят светофарни уредби. Г-н Рашков допълни, че има изготвен и съгласуван с 

дирекция „Пътна полиция” към ОД на МВР-София и АПИ проект за организация на 

движението на посоченото кръстовище, като за реализирането на проекта е необходимо 

да се намери финансиране. Като временно решение г-н Рашков предложи поставянето 

на светофарна уредба тип „Бягащ пешеходец”, като посочи че за нея също трябва да се 

проведат разговори с община Божурище за осигуряване на финансиране. 
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След разглеждане на казуса Комисията единодушно взе следното:  

Решение № 3: 

Да се изготви писмо до община Божурище с молба за осигуряване на 

средства за поставяне на светофарна уредба тип „Бягащ пешеходец” на пътен 

участък I-8  в близост до Махала „Черна бара” част от квартал „Максим Горки”, 

гр. Божурище. 

Г-н Спиров 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 секретарят на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата към Областния управител на 

Софийска област г-н Владимир Спиров закри заседанието на Комисията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Владимир Спиров      (П) 

Секретар на Областната комисия за 

безопасност на движението по пътищата  

към Областния управител на Софийска област    

ст. експерт, отдел РРЕП 
 


