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

ПРОТОКОЛ
от
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Днес, 27 март 2019 г. от 14.00 часа в зала “Струма“, се проведе
Областна комисия по безопасност на движението, на която присъстваха:

Ирена Соколова – Областен управител
Председател: Иво Иванов – Зам.областен управител
Секретар: Диана Кирилова – Ст. експерт “Регионално развитие“
Членове:
1. Слави Лазов – Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР –
Перник
2. Васил Василев – Началник на отдел „Охранителна полиция“ към ОД на
МВР – Перник
3. Николай Петров – Представител на община Перник
4. Иван Бъчваров – Зам.-кмет община Брезник
5. Димитър Димитров – Зам.-кмет на община Радомир
6. Христо Крумов – Директор на ОО „АА“ – Перник
7. Димитър Боянов – Зам.-кмет на община Земен
8. Илиан Илиев – Представител на община Ковачевци

9. Мариян Георгиев – Началник „Автокомплекс“ – Ц.С.М.П.- Перник
10.

Марин Първанов – Представител от община Трън

11. Илиан Илиев – Представител от ОПУ – Перник
12. Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК – Перник

Присътваха и:
Д-р Юри Торнев –Директор на РЗИ – Перник
Анна Василева – Гл експерт в РЗИ – Перник
Костадинка Крумова – директор СУ „Гео Милев“
Адриана Ольова – директор IV СУ „Св. Св. Кирил и Методии“ – гр. Перник
Теменужка Аначкова – директор ГПЧЕ „Симеон Радев“
Емилия Грозданова – директор ПМГ „Христо Ботев“
Албена Иванова - директор СУ „Св. Св. Кирил и Методии“ – гр. Земен
Соня Милкова – директор на ПГЕМП „Христо Ботев“ – гр. Перник
Мария Герчева – директор на ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник
Румен Станишев – общински съветник

Областната комисия бе открита в 14 часа от г-жа Соколова. Тя
приветства присъстващите с добре дошли и направи пояснение, че е
комисията е назначен съгласно Заповед №РД-172/21.11.2017 г. и свикан въз
основа на приет план-график на съветите и комисиите на ОА Перник.
Направи пояснение за протичането на днешното заседание.
След което попита присъстващите за добавяне на други точки в
дневния ред или някакви изменения по него. Членовете на съвета нямаха
предложения за промени и се пристъпи към гласуване. Дневният ред бе
приет с еднодушно гласуване.
По първа точка: Представяне на информационна кампания „Нужни сте
ни живи” за безопасно шофиране по време на абитуриентските тържества
през месец май, г-жа Соколова

даде думата на представителите на ОД на
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МВР, да представят на присъстващите предприетите от тяхната институция
действия, относно взетите мерки за превенция.
Г-н Василев взе думата, запознавайки комисията подробно с отчетанализа на оперативната и пътнотранспортната обстановка на територията
на ОД на МВР Перник за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., наблягайки
на

проведените срещи с кметовете и кметските наместници по населените

места.
Г-н Василев поясни, че се извършва ескорт и охрана по време на
абитуриентските балове. Той акцентира върху важността за контрол от
страна на родителите на завършващите зрелостници.
Г-н Лазов се включи, за да представи повече информация за
кампанията за абитуриентите, както и протичането и през миналата година.
Г-жа Симеонова взе думата, обръщайки внимание на добрата работа с
всички заинтересовани институции по време на баловете. Г-жа Симеонова,
добави също, че през последните години директорите на училищата и
представителите на институциите, които провеждат беседите с децата
уточнявата прецизно как и кога да преминат беседите.
Д-р Торнев обясни, че РЗИ-Перник провежда целогодишно кампании за
превенция с деца от различни възрастови групи и допълни че една от тези
кампании е именно тази «Нужни сте ни живи». Г-н Торнев даде думата на гжа Василева за допълвевие.
Г-жа

Василева,

разказа

подробно

как

преминават

беседите

с

учениците и добави, че се правят демонстрации със специални очила, които
симулират опиянение, като след употребата на алкохол и наркотични
вещества при управляване на МПС. Г-жа Василева заяви, че има ефект от
тази кампания в училищата и дейностите свързани с превенцията.
Г-жа Минчева изрази удовлетвореността от работата с останалите
институции. Обясни, че БЧК
разясняват многократно как се оказва първа долекарска помощ,
заедно с представители на РД ПБЗН. Каза, че проведената кампания
„Връстници обучават връстници“ е изключително ефикасна и полезна и има
много доброволци, които се включват в нея.
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Г-жа Соколова апелира към всички присъстващи, че именно учениците
са благодатната почва върху която може да се въздейства за манталитета на
участниците в движението.
Г-жа Грозданова се включи, за да спомене добрата работа с отдел
„Пътна полиция“ по време на абитуриентските балове.
По втора точка от дневния ред, относно изготвянето на

Годишен

доклад по подобряване на безопасността на движението по пътищата и План
–програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в
област Перник за периода 2019г.- 2020г., г-жа Соколова обясни, че има нови
указания и унифицирани бланки за представяне на исканите от агенцията
документи и се обърна с молба към присъстващите, те да бъдат спазвани,
след което даде думата на секретаря на комисията, за да ги представи
подробно пред присъстващите.
Г-жа

Кирилова

представи

на

присъставщите

допълнителната

информация по изготвяна на план-програмата и добави, че оттук нататък ще
се ползват унифициарните бланки, с цел по лесно отчитане и планиране на
мерки за безопасността на движението по пътищата.
След представянето на информацията бе подложен на гласуване и
приет

единодушно

Доклад

за

работата

на

Областната

комисията

по

безопасност на движението по пътищата на област Перник за 2018г.
Г-жа Соколова, отново апелира занапред да се следват стриктно
указанията за План-програмата, както и да се поддава коректна информация
от институциите.
Г-жа Соколова попита за възникнали въпроси по дискутираните теми и
при липса на такива благодари на присъстващите за отзивчивостта и закри
комисията.
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