РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от
работна среща към Областната комисия по безопасност на движение по
пътищата

Днес, 11.05.2016 година от 14:00 часа в

заседателна зала ”Струма” на

Областна администрация Перник, се проведе работна среща към Областната комисия
по безопасност на движение по пътищата на област Перник, със следния дневен ред:

1. Доклад от ОД МВР Перник, относно създадената организация за опазване на
обществения ред, сигурността и безопасността на движение по време на
абитуриентските тържества, както и охраната на същите.
2. Представяне

на

информация

от

РИО

за

периода

в

който

ще

бъдат

абитуриентските тържества.
3. Разни.

На срещата присъстваха:

1. инж.Валентин

Димитров

-Заместник

областен

управител

и

председател на Областната комисия по безопасност на движение по
пътищата;
2. Комисар Васил Василев -Началник на отдел “Охранителна полиция”
при ОДМВР-Перник;
3. Ваня Коконова – началник на РИО Перник;
4. Диана Кирилова- Мл.експерт в Областна администрация Перник и
секретар на Областната комисия по безопасност на движение по
пътищат

5. Инж.Росица Симеонова- Ст.експерт по професионално образование в
РИО-Перник;
6. Димитър Димитров- Зам.кмет на Община Радомир;
7. Марин Първанов-Ст.специалист УК и ОМП в Община Трън;
8. Теменужка Крумова – директор на ГПЧЕ” С. Радев” гр.Перник;
9. Боряна Йорданова – директор на V СОУ”П.Р.Славейков” гр.Перник;
10.Мариела Велинова –Пом. директор по учебна дейност на ПГТС „Арх.
Йордан Миланов” гр.Перник;
11.Мария Герчева – директор на ПГОТ”Св. Иван Рилски” гр.Перник;
12. Румяна Иванова – директор на ПГ по икономика гр.Перник;
13.Соня Милкова – директор на ПГЕМП „Христо Ботев” гр.Перник;
14.Велиана Искренова – директор на ПГТ „Ю.Гагарин” гр.Радомир;
15.Виолета Борисова – СОУ”В.Левски” гр.Брезник;
16. Юри Цанков – директор на СОУ „Гео Милев” гр.Трън;
17.Димитър Стоилов – директор на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
гр.Земен;
18. Марчела Василева – Мл. експерт „Старт в кариерата” в Областна
администрация Перник.
Заседанието

бе

открито

от

инж.

Валентин

Димитров,

който

приветства

присъстващите с добре дошли, също така ги поздрави от името на Областния
управител д-р Александър Алекснадров, като обясни че поради друг ангажимент той
не присъства на срещата.
Инж.Димитров - запозна присъстващите с дневния ред за срещата. Той отправи
благодарности към директорите на училищата които присъстват за това че са се
отзовали на поканата.
Основния

акцент

създадената

на

срещата

организация

на

е

насочен

опазване

на

към

набелязаните

обществения

ред,

мерки

относно

сигурността

и

безопасността на движение по време на абитуриентските тържества. Инж. Димитров
даде думата на комисар Василев.

По т. 1.
Комисар Василев – започна с уточнение че от месец декември 2015г. е започнала
информационна кампания за безопасно шофиране по време на абитуриентските
балове-май 2016г. под наслов ”Нужни сте ни живи!”. Тази кампания се провеждаше с
партньорството на Областна администрация Перник, РИО –Перник и РЗИ Перник.
Комисар Василев представи подробен доклад относно създадената организация за
опазване на обществения ред, сигурността и безопасността на движение по време на
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абитуриентските тържества, както и охраната на същите. В доклада бе представена
следната информация:
-

За абитуриентските балове на територията на област Перник, е предвидено
всяко РУ при ОДМВР Перник да изготви самостоятелен план, относно опазване
на обществения ред, сигурността и безопасността на движението, както и
подсигуряване на възловите кръстовища и главните улици от служители на
сектор”Пътна полиция”;

-

Абитуриентските балове в района на хотел „Струма“, ще бъдат подсигурени по
план;

-

Абитуриентите от районите на учебните заведения ще се придвижват по план
към централната градска част, в колони, придружавани от съответното РУ при
ОДМВР.

Комисар Василев представи и информация за датите на провеждане на
абитуриентските балове:
1.Абитуриентски балове на учебни заведения от територията на Първо
РУ-Перник са:
- ПМГ“Христо Смирненски“ – 25 май2016г. в хотел „Струма“;
- СОУ “Петър Берон“ –25 май 2016г. в хотел „Струма“;
- ПГОТ“Св.Иван Рилски“- 23 май 2016г. в хотел „Струма“;
- ПГТ „Ю.Гагарин“ – 24 май 2016г. в хотел „Струма“;
- ПГ по Икономика – 23 май 2016г. в хотел „Струма“;
- V СОУ“ПеткоРачовСлавейков“ – 23 май 2016г. в хотел „Струма“;
- ПГЕМП “Христо Ботев“ – 25 май 2016г. в хотел „Струма”

2.Абитуриентските балове на учебните заведения от територията на
Второ РУ-Перник са:
- СУ „Олимпиец” – 22 май 2016г. в хотел „Струма“;
- ГПЧЕ „Симеон Радев” – 24 май 2016г. в хотел „Струма“;
- ПГТС „Арх.Йордан Миланов” - 22 май 2016г. в хотел „Струма“;
- ТПГ „Мария Кюри” - 25 май 2016г. в хотел „Струма”

3.Абитуриентски балове на учебни заведения на територията на РУ
гр.Трън са:
-СОУ „Гео Милев” – 24 май 2016г. в хотел „Ерма”

4.Абитуриентски балове на учебни заведения на територията на РУ гр.Брезник са:
- СОУ „В.Левски” - 24 май 2016г. в хотел „Струма“;
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5.Абитуриентски балове на учебни заведения на територията на РУгр.Радомир са както следва:
– ПТГ „Юрий Гагарин“ - 25 май 2016г. в хотел „Струма”;
- СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – 26 май 2016г. в хотел „Чайка“;
- ТПГ „Никола Вапцаров“ – 28 май 2016г. в хотел „Чайка”.
Инж.Димитров – благодари на комисар Василев за изчерпателния доклад и добави,
че всички мерки за безопасност, които се вземат са само и единствено да бъде
опазен живота и здравето на абитуриентите. Той отправи апел към директорите да
поговорят за пореден път с класните ръководители за да бъдат избегнати инциденти.

По т.2
Инж.Димитров даде думата на г-жа Коконова.
Г-жа Коконова представи информация, че на територията на областта 16 училища
ще изпращат абитуриенти. Общият брой завършващи е около 790, но 692 от тях ще
ходят на абитуриентски бал. Провеждането на баловете ще бъде в периода от 22
май до 28 май включително.
Инж. Димитров попита дали училищата организират и втора абитуриентска вечер.
Г-жа Коконова отговори, че не всички ще имат втора вечер и че директорите по –
добре могат да представят тази информацията.
Г-н Стоилов – заяви че в

СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Земен има 4–ма

завършващи, но те няма да имат абитуриентска вечер.
Г-жа Крумова – запозна присъстващите, че 62 ученици ще пътуват до Слънчев бряг
за втора абитуриентска вечер, с тях ще има командировани 4-ма учители.
Г-жа Иванова – представи следната информация: 113 абитуриенти от 5 паралелки
са завършващите, като на втора вечер ще ходят 70 от тях. Втората вечер ще бъде в
Слънчев бряг. Пътуването ще се извърши с лицензирана Пернишка фирма.
Абитуриентите ще бъдат придружени от 5 ръководители.
Г-жа Велинова – запозна присъстващите че ПГТС „Арх. Йордан Миланов” ще
изпрати 4 паралелки завършващи. Две от паралелките ще имат втора вечер, която
ще бъде в Слънчев бряг.
Г-жа Герчева – докладва, че в ПГОТ”Св.Иван Рилски” , завършващите са 3 класа. В
деня на бала се предвижда да се съберат на пл.”Св.Иван Рилски”(пред конника) в
19.00 часа от където ще се придвижат към хотел”Струма”. Г-жа Герчева каза още ,
че със средства на училището са подсигурени куверти на ученици, които нямат
финансовата възможност сами да си ги подсигурят.
Г-жа Милкова – запозна присъстващите, че в ПГЕМП ”Христо Ботев” има 20
завършващи ученици, това е 1 клас. Също така добави, че са подсигурени тоалети и
куверти на ученици, който нямат финансова възможност.

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Г-н Цанков – каза че в СОУ „Гео Милев” гр.Трън 13 са завършващите ученици.
Всички те ще ходят на абитуриентска вечер, благодарение на спонсори. За втора
вечер г-н Цанков заяви че все още няма конкретна информация.
Г-жа Борисова – докладва ще в СОУ „В.Левски” гр.Брезник -19 са завършващите.Те
ще празнуват своя бал в хотел „Струма” гр.Перник, като мястото на което ще се
събират абитуриентите за да тръгнат е площада в гр. Брезник.
Втора абитуриентска вечер ще имат. Тя ще бъде в Слънчев бряг, но допълнително
ще бъде изпратена информация.
Г-жа Йорданова – запозна присъстващите ще в V-то училище абитуриентите са
дванадесет. На 23 май ще се събират в двора на училището от където ще се
придвижет за абитуриентската вечер. Четирима от абитуриентите ще пътуват за
Румъния за втора вечер. Тази екскурзия е подарена от спонсор за деца, които са от
социално слаби семейства.Те ще бъдат придружени от класния ръководител.
Г-жа Искренова – докладва ще учениците в ПГТ „Юрий Гагарин” гр.Радомир ще
празнуват абитуриентския си бал в хотел” Струма” на 25 май 2016г., те ще бъдат
два класа. Втора вечер няма да имат.

По т. 3 от дневния ред
Инж. Димитров отправи следното предложение към директорите:
Да бъде представена информация за завършващите ученици, които няма да ходят на
абитуриентски бал поради липса на финансови средства. Той заяви ще ако някой от
тях прояви желание да ходят на абитуриентски бал ще положим усилие да намерим
спонсори, които да платят кувертите.

След изчерпване на дневният ред, инж. Валентин Димитров закри заседанието.
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