РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата
състояло се на 14.07.2020г., в Областна администрация – Перник, пл. „Св.
Иван Рилски 1“, зала „Струма“

Днес, 14.07.2017г. от 10:00ч. в зала „Струма“, се проведе 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 – Външен 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.

Николай Петров - 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.
14.

Марин Първанова – Ст.специалист УК и ОМП в Община Трън;
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 14 от членовете и приветства представителите на ДАБДП, в състав Г-жа
Марта Петрова, г-жа Цветелина Иванова и г-жа Мария Крумова. Г-н Иванов изрази
благодарност за присъствието както на членовете, така и на представителите на
държавната агенция. Увери се, че всички са с измерена температура на входа, че са
спазени противоепидемичните мерки и всички са с маски и на безопасно разтояние
един от друг. Представи дневния ред както следва:
1. Докладване

на

изпълнението

областната

план-програма

за

2020г.

от

членовете на ОКБДП.
2. Представяне на тематични визуализационни материали с акцент върху някои
от основните аспекти от безопасното поведение на пътя във връзка с
изпълнение на План-програмата за безопасност на движението по пътищата
(БДП) на областно ниво за 2020 г.
3. Представяне на възможност за използване на разработен проект на площадка
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от ДАБДП за игра и обучение на деца по безопасност на движението.
4. Други
Дневният ред бе приет с 14 гласа За, 0- Против и 0-Въздържали се.
По т.1 думата бе дадена на Главен инспектор Слави Лазов, който
докладва изпълнението на областната план-програма за 2020г. в контекста на
ангажиментите на „Пътна полиция“, ОД МВР-Перник. Той сподели, че поради
противоепидемичните мерки е невъзможно извършването обучение на деца, но
отчете намаляване на броя на ПТП, броя на ранените и броя на жертвите, както и че
в следствие дейностите по ограничаване на скоростта и заснемането на нарушители
се наблюдава тенденция по намаляване броя на нарушителите.
Думата бе дадена на Бисер Ковачки, Прокурор в ОП-Перник. Сподели притеснение
относно броят на заловените шофьори, управляващи МПС под въздействието на
наркотични вещества.
Росен Марков – Началник Сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РД
„ПБЗН“ – Перник направи отчет за първото шестмесечие, като сподели за общите
дейности с „Пътна полиция“ и уточни, че се е наложило да бъдат срязани 8
автомобила на територията на областта с цел изваждане на пострадали, като се
наблюдава намаление с 5 произшестия за предходната година.
Г-жа Росица Симеонова запозна комисията с извършените дейности от
страна на РУО-Перник, като също сподели за затруднение поради пандемията с
КОВИД-19.
Представителите на Общините Перник, Радомир, Земен и Трън докладваха
изпълнението на дейности за първото шестмесечие по отношение на срещи на
общински

комисии,

хоризонтални

и

вертикални

маркировки,

дейности

по

обезопасяване на училища и детски градини, поддържане на пътни знаци и
подмяната им, където е необходимо, както и извършени дейности по създаване на
паркоместа, рехабилитация на вътрешни улици и други.
Мануела Асенова докладва извършените дейности от страна на ОПУПерник, а след нея думата получи представителят на РЗИ, като подчерта, че поради
противоепидемичните мерки са успели да проведат два броя образователни
презентации, с които са достигнали до 36 лица.
Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК –Перник пък отчете по-голям
брой лица, преминали обучение по първа долекарска помощ, като броят им е
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достигнал 562, а 45 ученици от Перник и Радомир са получили практически знания
по оказване на първа долекарска помощ.
Представителите на ДАБДП изразиха задоволство от отчетените дейности и
дадоха допълнителни указания и съвети на членовете на комисията.
По т.2 Председателят на комисията г-н Иванов представи тематични
визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от
безопасното поведение на пътя във връзка с изпълнение на План-програмата за
безопасност на движението по пътищата (БДП) на областно ниво за 2020 г. Бе
проявен интерес от страна на представляваните институции, които ще получат в
най-кратки срокове визуализационните материали.
По точка 3. бе представена възможност за използване на разработен проект
на площадка от ДАБДП за игра и обучение на деца по безопасност на движението.
За

тази

възможност

Областна

администрация

е

уведомила

със

свое

писмо

заинтересованите институции. Допълнения по темата направиха и представителите
на ДАБДП.
В точка 4. „разни“ г-жа Марта Петрова още веднъж сподели за важността на
отчитането на изпълнението на план-програмите и даде допълнителни насоки на
членовете на комисията.
С изчерпване на дневния ред, заседанието на Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата бе закрито от Председателя г-н Иванов.

Секретар на комисията:
Александър Александров
Външен експерт „РР“
Съгласувал:
Иво Иванов
Зам. областен управител
Председател на ОКБДП
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Съгласувал:
Изабела Борисова
Директор дирекция АКРРДС
Изготвил:
Александър Александров
Външен Експерт “РР“
24.06.2020 г.
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