РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Днес, 12 септември 2019 г. от 14.00 часа в зала “Струма“, се проведе
Областна комисия по безопасност на движението, на която присъстваха:
Малина Крумова – Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“
Ирена Соколова – Областен управител
Иво Иванов – Зам.областен управител и председател на ОКБДП
Диана Кирилова – Ст. експерт “Регионално развитие“ в Областна администрация –
Перник и секретар на ОКБДП;
Комисар Емил Марков – Директор на РД „ПБЗН“ - Перник
Слави Лазов – Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Перник
Бисер Михайлов – Зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Перник;
Денислав Захариев – Зам. кмет на община Перник
Николай Петров – Представител на община Перник
Димитър Димитров – Зам.-кмет на община Радомир
Георги Стоянов – Представител на община Брезник
Димитър Боянов – Зам.-кмет на община Земен
Иво Симеоново – Зам. кмет на община Ковачевци
Марин Първанов – Представител от община Трън;

Румен Димитров – И.Д. Директор на ОО „АА“ – Перник
Ваня Коконова – началник на РУО – Перник;
Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК – Перник
Мариян Георгиев – Началник „Автокомплекс“ – Ц.С.М.П.- Перник
Юлия Методиева – Представител от РЗИ – Перник;

Областната комисия бе открита в 14.00 часа от г-жа Соколова. Тя приветства
присъстващите с добре дошли и направи пояснение, че комисията се събира за първи
път в новия си състав, спрямо изискванията на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“, ръководена от г-жа Малина Крумова. Г-жа Соколова
благодари на г-жа Крумова за днешното и присъствие на комисията и добави, че за
бъдещата работа на комисията е изключително важно да получат указания от г-жа
Крумова.
Г-жа Соколова даде думата на г-жа Крумова, която от своя страна благодари
за поканата. Тя заяви, че се вижда една много голяма активизация на всякъде по
места за свикване и ефективна работа на областните комисии по безопасност на
движението. Г-жа Крумова допълни, че изпращането на методически указания за
тяхното регулярно провеждане е била една от първите инициативи на новата агенция,
което вече дава резултат.
Г-жа Крумова обяви, че Перник е на 2-ро място в страната от областите
допуснали най-малко жертви и ранени на пътя. Тя допълни обаче че тези резултатите
не трябва да ни успокояват, защото по пътищата в област Перник през първите 7
месеца на годината са загинали 9 души.
Г-жа Соколова благодари на г-жа Крумова и представи присъстващите
членове на комисията, след което представи дневния ред на заседанието, а именно:
1. Разглеждане и приемане на правилник за работа на Областната комисия по
безопасност на движение по пътищата.
2. Доклад от общините за извършените дейности по обезопасяването на районите
около училищата и детските градини, във връзка с предстоящото стартиране на
учебната година.
3. Докладване на информация, съгласно Приложение № 1 от писмо на г-жа Малина
Крумова – Председател на държавна агенция по безопасност на движението по
пътищата, за подобряване на дейността на ОКБДП.
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Г-жа Соколова попита има ли предложения за допълнителна точка в дневния ред.
Предложения нямаше и дневния ред бе приет единодушно.
По първа точка: Разглеждане и приемане на правилник за работа на Областната
комисия по безопасност на движение по пътищата , г-жа Соколова обясни, че в него
са направени промени, че промените засягат оптимизиране състава на Областната
комисия по безопасност на движение по пътищата и засилване на интензитета на
провеждане на заседанията т.е. да се провеждат на всяко тримесечие, поне 4 пъти
годишно.
След представяне на информацията г-жа Соколова попита има ли други
предложения за включване в правилника, такива нямаше и се пристъпи към
гласуване.
Правилтникът бе приет единодушно от членовете на комисията.
По втора точка от дневния ред: Доклад от общините за извършените дейности по
обезопасяването на районите около училищата и детските градини, във връзка с
предстоящото стартиране на учебната година, г-жа Соколова даде думата на
представителите на общините за докладване по темата.
Г-н Петров обясни, че на територията на община Перник хоризонталната и
вертикалната маркировка е подновена в районите на училищата и детските градини.
Също така предстои в близките дни да бъдат подкастрени дървета и храсти, които
пречан на видимостта на пътните знаци на няколко места.
Г-н Петров добави също така, че пред няколко учебни и детски заведения са
поставени светещи пътни знаци, които обострят вниманието.
Г-жа Соколова допълни, че община Перник

има инициатива за поставяне на 3D

фигури на деца с реални размери, които ще бъдат поставени на ключови и възлови
места на пресичане.
Г-н Димитров- Зам. кмет на община Радомир – представи извършените дейности от
страна на общината, във връзка със стартирането на учебната година, а именно: На
заседание на Общинската комисия по безопасност на движението на община
Радомир са набелязани конкретни мерки, които са изпълнени към момента и касаят
възстановяване на вертикалната маркиравока, на светещите пешеходни пътеки са
отстранени дефекти. Г-н Димитров обясни, че е извършен ремонт пред детска
градина „Радомирче“, също така добави че през 2018г. на територията на община
Радомир, има 3D фигури на ул. „Райко Даскалов“, която ще бъде освежена. От
община Радомир планират да поставят на такива фигури на още няколко места.
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Г-н Боянов – зам. кмет на община Земен представи информация, че на територията
на община Земен има 1 училище и 1 детска градина намиращи се в град Земен.
Улиците през тях са обособени с необходимите пътни знаци и маркировка , съгласно
изисванията на Наредба 18 , допълни г-н Боянов. Той добави още, че в момента се
извършват дейности по изкастряне на дървета в районите около училището и
детската градина.
Г-н Симеонов- зам. кмет

на община Ковачевци докладва, че на територията на

община Ковачевци има 1/едно/ училище и 1 /една/ детска градина. Направена е
комисия, която е проверила съоръжения към училището и детската градина, като не
са констатиратни липсващи елементи и пътни знаци каза г-н Симеонов. Г-н
Симеонов допълни, че в училището в село Калище се обучават 24 деца.
Г-жа Соколова допълни, че училището е защитено и се полагат доста грижи за него.
Г-н Стоянов – Докладва ,че за община Брезник има 2 училища и 2 детски градини на
територията на общината. Учебните заведения са обезопасени преди старта на
учебната година, като е освежена пътната маркировка, преградните съоръжения са
налице, също така знаците на пешеходните пътеки са светлодиодни, като навсякъде
са подменени акумулаторните батерии.
Г-н Първанов – Представи информация, че на територията на община Трън има една
детска градина и едно средно училище. Дворовете на двете учебните заведения са
оградени

с

масивна ограда,

докладва г-н

Първанов.

Той

добави

също

,че

пешеходните пътеки на улиците около учебните заведения са освежени с бяла боя,
поставени са необходимите знаци за сигнализация.
Г-жа Соколова благодари на представителите на общините за докладите им.
По трета точка от дневния ред: Г-жа Соколова каза, че дава думата на
представителите на ведомствата за докладване, съгласно изискванията на агенцията
но преди това г-жа Крумова ще даде допълнителни указания.
Г-жа Крумова даде допълнителни разяснения, относно информацията която ще се
докладва на следващите заседания на комисията.
Г-жа Коконова докладва, че във връзка със стартирането на учебната година са
проведени съвещания с директорите на учебните заведения на територията на
областта. Тя обясни, че директорите са запознати с новите изискванията по БДП,
също така се коментирани и други дейности свързани с безопасността на движението
Коконова а добави още, че съвместно с ОДМВР- Перник и БЧК - Перник, провеждат
периодични инициативи, които са в полза на децата като активни участници в
движението по пътищата.
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Г-н Димитров –докладва, че инспекторите от Областния отдел „Автомобилна
администрация“ извършват прегледи на училищните автобуси преди старта на
учебната година. Проверката засяга оборудването на автобусите, техническата
изправност, правоспособността и квалификацията на водачите.
Г-жа Крумова взе думата за да направи препоръка към общините за изготвят система
от мерки за безопасност на движението по пътищата за училищните автобуси.
Г-н

Михайлов

докладва,

че

броя

на

образуваните

досъдебни

производства

приключили с присъди и са налице причиняване на смърт или тежки телесни
повреди за 2019г. са 9 загинали, а 29 са пострадали със средни теленсни повреди.
Главен инспектор Слави Лазов представи информация, за актуалното състояние на
оперативната и пътнотранспортната обстановка от последното тримесечие на тази
година за областта. По време на заседанието стана ясно, че Перник е на 2-ро място
в страната от областите допуснали най-малко жертви и ранени на пътя. Справка за
периода 01.07.2019 г. – 10.09.2019 г., показа, че броят на настъпилите пътнотранспортни произшествия е 94. В сравнение със същия период на 2018 г. общият
брой на регистрираните ПТП-а е с 45 по-малко (139). От регистрираните през
последното тримесечие ПТП-а са загинали 3 и са ранени 21 лица. От началото на
годината в района на кръстовището за с. Извор /общ. Радомир/ на път I-6 настъпиха
3

тежки

пътни

произшествия

с

3

загинали

и

5

ранени.

В периода от 01.07. – 11.09.2019 г. броят на ранените и на загиналите по
възрастови групи е, както следва: от 0 до 10 години – няма загинали и ранени; от 15
до 17 г. – също няма загинали и ранени; от 18 до 20 години – 0 загинали и 2
ранени; от 21 до 24 години – 0 загинали и 3 ранени; от 25 до 64 г. – 3 загинали и 7
ранени; над 64 години – 0 загинали и 9 ранени.
Г-жа Крумова взе думата за да изкаже добрите си впечатления след представената
информация на заседанието, като допълни че институциите работят добре съвместно
и усилията им трябва да продължат работа си за постигане на визия нула.
Г-жа Соколова благодари на г-жа Крумова и на присъстващите за съвместната им
работа и закри заседанието.
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