
ПРОТОКОЛ  
от 

първо заседание за 2016 година на Областната комисия за безопасност на 

движението по пътищата към Областния управител на Софийска област  

22.03.2016 г. (вторник), Областна администрация на Софийска област, бул. 

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

 

Днес, 22.03.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област се проведе първото 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 и представи новия секретар на комисията г-н Владимир 

Спиров. След откриване, заседанието пристъпи към предложения дневния ред, който 

беше приет без възражения.  

 

Дневен ред:  

1. Информация за извършените дейности през първото тримесечие на 2016 г. 

съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение по пътищата в 

Софийска област през 2016 г. – Докладване пред комисията от РИО – София 

регион, ОД на МВР, ОАСО, РЗИ – Софийска област;  

2. Набелязване на мерки за безопасност на движението през второто тримесечие на 

2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на движението по 

пътищата в Софийска област; 

3. Други.  

 

 

 

 

 

1 
 



По първа точка от дневния ред: Информация за извършените дейности през първото 

тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план за безопасност на движение 

по пътищата в Софийска област през 2016 г. – Докладване пред комисията от РИО – 

София регион, ОД на МВР, ОАСО, РЗИ – Софийска област. 

Г-н Рангел Рашев – представител на Регионален инспекторат по образованието 

– София регион, представи на членовете на Комисията изготвения от РИО – София 

регион, доклад за извършените дейности през първото тримесечие на 2016 г. съгласно 

приетия Календарен план за безопасност на движение по пътищата в Софийска област 

през 2016 г. Г-н Рашев отбеляза, че в училищата на територията на Софийска област са 

проведени унифицирани тестове в три екземпляра, с  които са измерени резултатите от 

обучението по безопасност на движението по пътищата. Г-н Рашев посочи, че 18 % от 

учениците са посочили грешни отговори. 

 Като следваща проведена дейност за първото тримесечие на 2016 г. съгласно 

приетия Календарен план  за безопасност на движението по пътищата през 2016 г., от 

страна на РИО – София регион г-н Рашев посочи провеждането на конкурс за детски 

рисунки на тема „Безопасност на движение по пътищата” и представи на Комисията 

рисунки дело на ученици от гр. Своге. 

Г-н Рашев отбеляза приноса на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” гр. 

Самоков към безопасността на движението по пътищата, чрез провеждането на 

импровизирано рали проведено на 08.03.2016 г. 

Г-н Николай Николов – благодари за доклада изнесен от г-н Рашев и помоли 

рисунките представени от него да бъдат предоставени на Областна администрация на 

Софийска област с цел тяхното популяризиране.  

Г-н Александър Димов – представител на Областна дирекция на МВР 

представи доклад за извършените дейности през първото тримесечие на 2016 г. 

съгласно приетия Календарен план, като отбеляза участие на служители от Областна 

дирекция на МВР в гр. Пирдоп в кампания във връзка с повишаване на тенденцията за 

ПТП инициирана от скаутски клуб към СОУ „Сава Савов” гр. Пирдоп. В рамките на 

организираната кампания от скаутския клуб са раздавани листовки и е проведена 

анкета, в която са задавани въпроси на водачите за шофиране с превишена скорост и 

нарушаване на Правилника за движение по пътищата, съобразяване с пътните знаци и 

др.  
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В гр. Ботевград служители от териториалните структури на Пътна полиция, 

заедно с представители на БЧК, Спешна медицинска помощ Ботевград и учебен център 

„Даникар” са изнесли 3 броя лекции и беседи на тема безопасност на движението в 

училищата и детските градини.   

В гр. Етрополе са проведени срещи и беседи с учениците в сградата на 

общината, като основните теми са били: „Безопасното поведение на учениците като 

пешеходци или водачи на велосипеди”, „Безопасно пресичане на пътното платно в 

зимни условия” както и е симулирано провокативно поведение на учениците към 

своите близки. 

В Община Ихтиман са проведени срещи във всички училища и детски градини. 

В Община Годеч са проведени срещи с ученици от ОУ „Христо Ботев” и СОУ 

„проф. Иван Златарев”.   

Г-н Красимир Тодоров – зам. кмет на Община Долна баня се извини от името 

на г-н Владимир Тодоров – председател на Българската асоциация на пострадалите при 

катастрофи (БАПК) за отсъствието, като спомена, че БАПК са подготвили 

образователен филм показващ негативното влияние на алкохола върху безопасността 

на движение по пътищата. 

Г-н Николов поздрави членовете на Комисията за добре изготвения доклад за 

извършените дейности през първото тримесечие, съгласно приетия Календарен план  и 

отбеляза, че той остава отворен за нови през цялата 2016 г.  

Във връзка с това, Комисията единодушно взе следното:  

Решение 1:  

Приема изготвения доклад за извършените дейности през първото 

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 през второто тримесечие на 2016 г. съгласно приетия Календарен план 

за безопасност на движението по пътищата в Софийска област. 

Г-н Рашев напомни, че общините от Софийска област трябва да проведат 

общински състезания по безопасност на движение по пътищата. Г-н Рашев отбеляза, че 

на 22.04.2016 г. е областния кръг от провежданата в цялата страна викторина „Да 

запазим децата на пътя”, той ще се състои в СОУ „Васил Левски” гр. Елин Пелин, 
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училището ще бъде домакини и на националното състезание по безопасност на 

движението на 11 и 12 май 2016 г. 

Г-н Николай Николов  помоли общините от Софийска област задължително да 

проведат предстоящите състезания по безопасност на движението по пътищата и 

посочи, че при следващото събиране на Комисията ще се разгледа отчет за 

провеждането на състезанията.  

Г-н Александър Димов – представител на Областна дирекция на МВР изрази 

мнение, че с настъпване на второто тримесечие на 2016 г. ще се активизират както 

служителите на полицията, така и общинските служители по отношение безопасността 

на движение по пътищата. 

Д-р Веселка Алексиева – главен експерт от РЗИ Софийска област отчете 

подготовката за провеждането на здравно – образователна кампания в град Годеч на 

тема „Превенция на детския пътно – транспортен травматизъм”, в партньорство с 

Българска асоциация на пострадалите от катастрофи (БАПК) предвиждана за месец 

Април. 

инж. Георги Петков – зам. кмет на Община Своге сподели, че Община Своге 

има идея да се оборудва зала с подходяща техника за работа с подрастващите по 

отношение подобряване на безопасността на движението по пътищата. Г-н Петков 

изрази надежда идеята да се реализира в най – кратки срокове. 

По трета точка от дневния ред:. Други.  

Г-н Николай Николов – заместник областен управител на Софийска област, 

отправи въпрос от името на г-жа Росица Иванова към Областна дирекция на МВР и 

РИО – София регион, защо Областна администрация на Софийска област не е 

уведомена и не е включена в мероприятието проведено в Елин Пелин за опазване на 

здравето и сигурността  на децата, съгласно приетата през 2015 г. програма. 

Г-н Александър Димов – представител на Областна дирекция на МВР изрази 

съжаление за създалата се ситуация и надежда, че в бъдеще ще бъдат избегнати 

подобни проблеми. 

По трета точка от дневния ред беше обсъдено и състоянието на пътната 

инфраструктура на територията Софийска област по отношение на пътната безопасност 

между представители на общините и г-н Веселин Николов – директор на Областно 

пътно управление Софийска област. 
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След изчерпване на дневния ред 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 за напред. 

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