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ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 11.04.2017 г., от 11,00 часа в Заседателна зала № 1 на Областна 

администрация се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата, назначена със Заповед № РД-22-9/10.04.2017 г. на Областен 

управител на област Монтана, при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане организацията и провеждането на Областния кръг на Националната 

ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ през 

месец април 2017 г.; 

2. Обсъждане на предложения за отбелязване на Глобалната седмица за пътна 

безопасност, обявена с решение на Общото събрание на ООН – май 2017 г.; 

3. Информация за състоянието на пътнотранспортната аварийност на територията 

на област Монтана от началото на 2017 г.; 

4. Други. 

 

На заседанието присъстваха: 

1. инж. Иван Сергисов – ВРИД Областен управител на област Монтана; 

2. инж. Силвия Георгиева – старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация Монтана и секретар на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата; 

3. ст. инсп. Красимир Кирилов – представител на сектор „Пътна полиция” при ОД 

на МВР – Монтана; 

4. Анета Първанова – представител на Областно пътно управление – Монтана; 

5. Красимир Ячев – представител на Областен отдел „Автомобилна 

администрация” – Монтана; 

6. Генади Горанов – представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност 

и защита на населението” – Монтана; 

7. инж. Нина Кирилова – представител на Регионално управление на 

образованието – Монтана; 

8. Георги Цеков – директор Регионална дирекция за социално подпомагане – 

Монтана; 

9. Тихомир Макариев – представител на Регионална здравна инспекция – 

Монтана; 

10. д-р Филип Давидов – представител на ФСМП – Монтана; 

11. Радослав Найденов – представител на община Берковица; 

12. Георги Върбанов – представител на община Бойчиновци; 

13. Костадинка Петрова – представител на община Брусарци; 

14. Милена Фиданова – представител на община Георги Дамяново; 

15. Невяна Георгиева – представител на община Медковец; 

16. Любомир Илиев – представител на община Монтана; 

17. Кирчо Кирилов – представител на община Якимово; 

18. Борис Христов – управител на „СУАБ – СБА“ ЕООД – клон Монтана. 
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Участие в заседанието взеха и: 

1. инж. Нели Дацова – директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация 

Монтана; 

2. Володя Аспарухов – представител на ТД „Темпо“ гр. Монтана. 

 

Комисията има необходимия кворум за провеждане на заседание. 

Заседанието бе открито от г-н Сергисов, който приветства присъстващите с добре 

дошли и обяви дневния ред. 

Предложения за включване на допълнителни точки към него не последваха и 

заседанието продължи своята последователност. 

 

1. Обсъждане организацията и провеждането на Областния кръг на 

Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да 

запазим децата на пътя“ през месец април 2017 г. 

Думата бе дадена на г-жа Нина Кирилова /представител на Регионално 

управление на образованието – Монтана/, която представи на присъстващите подробна 

информация за провеждането на викторината. 

Г-жа Кирилова отбеляза, че Областния кръг на ученическата викторина ще се 

проведе на 25 април 2017 г. от 09,00 часа в централното фоайе на Общински младежки 

дом – гр. Монтана. 

Участие в нея ще вземат ученици от: 

 

Община Населено място Отбор/училище 

Берковица Берковица Първо ОУ „Н. Вапцаров“ 

Бойчиновци Бойчиновци СУ „Васил Левски“ 

Брусарци Брусарци СУ „Христо Ботев“ 

Вълчедръм Вълчедръм Първо ОУ „Васил Левски“ 

Вършец Вършец СУ „Иван Вазов“ 

Монтана Монтана Шесто СУ „Отец Паисий“ 

 

Областното ниво на викторината ще се проведе в три кръга: 

ПЪРВИ КРЪГ: Решаване на тест-листовка; 

ВТОРИ КРЪГ: Викторина; 

ТРЕТИ КРЪГ: Практическо задание – установяване на повреда на велосипед, 

оказване на долекарска помощ и сглобяване на пъзел. 

Състезанието е колективно и всички задачи се решават от 4-мата участници на 

отбора чрез обсъждане и коментари между тях. Показаните знания и умения на 

отборите ще бъдат оценявани от жури. 

В заключение г-жа Кирилова отбеляза, че отборът класиран на първо място ще 

вземе участие в Националната викторина, която ще се проведе в периода 09-11 май 

2017 г. в община Челопеч, област София. 

 



 3 

II. Обсъждане на предложения за създаване на организация за 

провеждане на Втората глобална седмица за безопасност на движението по 

пътищата на Организацията на Обединените Нации посветена на 

безопасността на пешеходците. 

Думата отново бе дадена на г-жа Нина Кирилова, която сподели, че Глобалната 

седмица за пътна безопасност се обявява с решение на Общото събрание на ООН, като 

се посочва периода и темата, на която се посвещава седмицата.  

Към настоящият момент на тази година такова решение не е обявявано, както и 

миналата година, но въпреки това в много области, включително и в област Монтана, 

са се провели различни мероприятия по повод нейното отбелязване. 

Тъй като идеята на „седмицата“ е да обедини усилията на всички в повишаването 

на чувствителността и отговорността на хората към безопасността на движението, се 

предложи и тази година в подходяща форма тя да бъде отбелязана. 

Г-жа Кирилова отбеляза, че темата е била обсъдена предварително на проведена 

работна среща с представители на Областната администрация, Регионално управление 

на образованието – Монтана, Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Монтана, 

Български младежки червен кръст – Монтана, СБА – Монтана и отговорника за 

Детските полицейски управления в Монтана, на която са били отправени предложения: 

 

Глобалната седмица за пътна безопасност в област Монтана да бъде отбелязана в 

периода 8 -14 май 2017 г. чрез провеждане на следните мероприятия: 

 

 Велопоход  

Велопоходът ще се проведе на 12 май 2017 г. в района на гр. Монтана. 

Маршрутът, по който ще премине колоната от велосипедисти, бе представен от г-н 

Володя Аспарухов /ТД „Темпо“ гр. Монтана/. Същият ще бъде съгласуван от Пътна 

полиция. 

Подобно на велопохода от миналата година, в предвидената в програмата почивка 

младежи от БМЧК – Монтана ще направят демонстрация на оказване на долекарска 

помощ. 

 

 Конкурс за детска рисунка на тема: 

- за учениците от I до IV клас: „Аз вече знам и мога да се пазя сам“; 

- от V до VIII клас: „Да се движим безопасно“ 

В периода 8 - 12 май ще бъде организирана изложба във фоайето на Областната 

администрация и връчени наградите на победителите в конкурса. 

 

 Деца от Детските полицейски управления от III-то и VI-то училище в гр. 

Монтана ще патрулират в района на училищата заедно със служители от Пътна полиция 

и ще раздават информационни брошури на водачите. 

Има предложение в инициативата да се включат и децата от Детските полицейски 

управления в Берковица, Вършец и Лом. Предстоят разговори с техните ръководители. 

След изложението на г-жа Кирилова думата взе г-н Сергисов, пояснявайки, че 

въпросните мероприятия ще се проведат само в областния център – гр. Монтана. 

Затова той призова останалите общини и институции, съобразно техните законови 

компетенции, да се включат в отбелязването на Глобалната седмица за пътна 

безопасност.  
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III. Информация за състоянието на пътнотранспортната аварийност на 

територията на област Монтана от началото на 2017 г. 

Информацията представи ст. инсп. Красимир Кирилов /сектор „Пътна полиция” 

при ОД на МВР – Монтана/, който отбеляза, че за периода 01.01 – 11.04.2017 г. на 

територията на област Монтана са регистрирани 32 бр. тежки ПТП, вследствие на които 

са убити 6 души и били ранени 39 души. 

Г-н Кирилов уточни, че тежките ПТП са произшествия, при които участниците в 

движението или пътниците в автомобила са ранени или загинали. 

Той направи сравнение със същия период на миналата година, за който броят на 

тежките ПТП е еднакъв като сегашния – 32 бр., ранените са били 45 души, а убитите 4 

души.  

Според него е утешителна новината, че броят на регистрираните ПТП се запазва, 

имайки предвид увеличаването на автомобилния трафик вследствие на пускането на 

Дунав мост 2. По данни на АПИ от преброителните камери на обходния път на гр. 

Монтана за 1 час са преброени 200 тежкотоварни автомобили (тира). Това е сериозно 

увеличение на броя на преминаващите през нашата територия превозни средства – с 

около пет пъти повече. Също така е увеличен и броя на личните автомобили. Почти 

всяко семейство разполага с повече от един автомобил, което естествено затруднява 

движението по пътищата. Г-н Кирилов подчерта, че увеличаването на автомобилния 

трафик неминуемо води до увеличаване броя на ПТП. 

След това той представи на присъстващите подробна информация за видовете 

ПТП, регистрирани на територията на област Монтана от началото на 2017 г. 

 

Видове ПТП Брой ПТП Ранени Убити 

Сблъсък между МПС – странично или 

челно 

35 7 0 

Сблъскване на МПС под ъгъл 8 3 0 

Сблъскване в крайпътни съоръжения 

или др. препятствия на пътя или в 

близост до пътя 

14 4 0 

Блъскане на паркирани МПС 14 1 2 

ПТП от вида „блъскане на пешеходец“ 8 4 2 

 

В заключение г-н Кирилов отбеляза, че тази година има също така регистриран 

случай на блъскане на дете с ролери. Инцидентът се е случил в с. Безденица, област 

Монтана. 

След направеното изложение, г-н Сергисов даде думата на присъстващите за 

коментари. Такива не последваха и заседанието продължи със следващата точка от 

дневния ред. 

 

IV. Други. 

Г-н Сергисов обърна внимание, че съгласно последното изменение на Наредба №2 

от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка се въвеждат надписи 

„ПОГЛЕДНИ“ на пешеходните пътеки, които да подсещат пешеходците, преди 

пресичане на пътното платно, да погледнат безопасно ли е и след това да преминат. 
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Поставянето на надписите в районите на детските и учебните заведения е от 

особено значение, където освен като предпазна мярка, ще имат определена обучителна 

и възпитателна роля за формиране на трайни навици в децата, да се оглеждат преди да 

пресекат платното за движение. 

Той призова присъстващите представители на общините да вземат в предвид това 

изискване при следващото освежаване на пътната маркировка. 

В отговор представителите на общините Берковица и Монтана – г-н Радослав 

Найденов и г-н Любомир Илиев, уточниха, че са запознати с това изменение в 

наредбата, но не са го изпълнили, защото то е влязло в сила след като вече е била 

освежена маркировката. Те увериха от своя страна, че при последващото освежаване 

това изискване ще бъде вече спазено. 

В заключение г-н Сергисов отбеляза, че е наясно с недостига на финансови 

средства в общините, но поставянето на тези надписи ще допринесат за 

ограничаването и намаляването на пешеходната аварийност, особено в районите на 

детските и учебните заведения, където става дума за нашите деца. 

Други изказвания не бяха направени. 

С това дневния ред на заседанието беше изчерпан. 

Г-н Сергисов благодари на всички присъстващи за участието, след което закри 

заседанието. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/ 

инж. ИВАН СЕРГИСОВ 

ВРИД Областен управител на област Монтана 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:   /П/ 

инж. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА 

старши експерт в дирекция АКРРДС 


