РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИВО ИВАНОВ
И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
/съгласно Заповед №РД171/02.12.2020/

ПРОТОКОЛ
От онлайн заседание на Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата
състояло се на 16.12.2020г.

Днес, 16.12.2020г. от 14:00ч. се проведе онлайн заседание на Областна
комисия по безопасност на движението по пътищата.
Комисията е в състав:
Председател:
Иво Иванов – Заместник областен управител на Област Перник;
Секретар:
Александър Александров – Ст. експерт към „Регионално развитие“ в Областна
администрация Перник;
Членове:
1.

Комисар Васил Василев – Началник отдел „Охранителна полиция“ към

ОД на МВР –Перник;
2.

Главен инспектор Слави Лазов – Началник на сектор „Пътна полиция“,

ОД МВР-Перник;
3.

Бисер Михайлов – Зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура –

Перник;
4.

Росен Марков – Началник Сектор „Пожарогасителна и спасителна

дейност“ в РД „ПБЗН“ – Перник;
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5.

Румен Димитров – И.Д. Началник на Областен отдел “Автомобилна

администрация“- Перник;
6.

инж. Маноела Асенова - главен експерт в отдел "ИРД", Областно пътно

управление – Перник;
7.

инж.

Росица

Симеонова

–

Старши

експерт

по

професионално

образование и обучение в Регионално управление по образование – Перник;
8.

Кристиян Иванов - Ст.специалист в отдел "Общински инспекторат" на

Община Перник;
9.

Димитър Димитров - Зам. кмет на Община Радомир;

10.

Иван Бъчваров – Зам. кмет на Община Брезник;

11.

Иво Симеонов – Зам. кмет на Община Ковачевци;

12.

Димитър Боянов - Зам. кмет на Община Земен;

13.

Марин Първанова – Ст.специалист УК и ОМП в Община Трън;

14.

Юлия Михайлова – Гл. експерт в д-я „Обществено здраве“ в РЗИ-

Перник;
15.

Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК –Перник;

16.

Мариян Георгиев - Началник автопарк в ЦСМП – Перник;

17.

Мартин Велков - Представител на СБА – Перник.

След проверка на кворума, Председателят на комисията констатира, че
присъстват 15 от членовете и приветства представителите на ДАБДП, в състав, г-жа
Цветелина

Иванова

и г-жа Мария Крумова, г-н Ралчев. Г-н Иванов изрази

благодарност за присъствието както на членовете, така и на представителите на
държавната агенция. Представи дневния ред както следва:
1. Приемане на Проект на План-програма за изпълнение на областната политика
по БДП за Област Перник.
2. Приемане на Правила за състава, функциите, дейността и организацията на
работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата –
Област Перник.
3. Други
Дневният ред бе приет с 15 гласа За, 0- Против и 0-Въздържали се.
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По

т.1

Приемане

на

Проект

на

План-програма

за

изпълнение

на

областната политика по БДП за Област Перник., г-н Иванов представи накратко
съдържанието, като припомни, че тя е изготвена съгласно План за действие 20212030 г. на национално ниво, както получените в ОА-Перник Общински Планпрограми и информация от ОПУ-Перник. Също така е представена за мнения и
забележки от членовете на комисията, като в установения срок в Областна
администрация-Перник са постъпили единствено положителни становища. Думата бе
дадена на членовете на Комисията, които отново подкрепиха Областната Планпрограма за 2021г.
Същата бе приета с 15 гласа За, 0-Против и 0-Въздържали се.
По т.2

Приемане на Правила за състава, функциите, дейността и

организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата – Област Перник, г-н Иванов представи внесените промени и допълнения,
които също бяха представени на членовете на Комисията предварително за мнения,
препоръки и становища, като уточни, че същите са изготвени съгласно изискванията
и препоръките на ДАБДП.
Същата бе приета с 15 гласа За, 0-Против и 0-Въздържали се.
По т.3 Други, думата бе дадена на г-н Ралчев от ДАБДП, който се
поинтересува за напредъка по изграждане на ограждения по главен път I-6, както и
отправи препоръки по отношение на мяка 100 към общините в областта. Г-н
Кристиян Иванов от Община Перник запозна комисията с напредъка по поставяне на
огражденията.
Г-жа

Крумова

от

ДАБДП

подчерта,

че

Агенцията

сътрудничи

изключително добре с Областна администрация-Перник и с членовете на Комисията,
като резултатът от това са навременно приетите

План-програма за изпълнение на

областната политика по БДП за Област Перник за 2021г. и Правила за състава,
функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата – Област Перник.
Председателят на комисията г-н Иванов благодари на представителите
на ДАБДП за оказаното съдействие и огромните усилия, които полагат за намаляване
на жертвите по пътя и изпълнението на политиките по БДП, както и на членовете на
комисията за отговорната работа и предприетите действия.
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В рамките на заседанието, ОКБДП взе решение да се приемат Планпрограма за изпълнение на областната политика по БДП за Област Перник и
Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната
комисия по безопасност на движението по пътищата – Област Перник.
След изчерпване на дневния ред Председателя на ОКБДП благодари на
членовете и на участниците от ДАБДП и закри заседанието.

Секретар на комисията:
Александър Александров
Старши експерт „РР“
Съгласувал:
Иво Иванов
Зам. областен управител
Председател на ОКБДП
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