
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 16.03.2012 г., от 11,00 часа в голямата заседателна зала на Областна 

администрация се проведе първо заседание на Областната комисия по безопасност на 
движението по пътищата, назначена със Заповед № РД-22-19/09.03.2012 г. на областен 
управител на област Монтана, при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане и приемане на Правила за състава и дейността на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата; 

2. Обсъждане и приемане създаването на работна група със задача да подготви проект 

на Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на 

територията на област Монтана за периода 2012 – 2020 г. и разработи план за 

действие за 2012 г.; 

3. Разни. 

 

На заседанието присъстваха: 

1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана 

2. инж. Силвия Николова – младши експерт в дирекция АКРРДС, Областна 

администрация Монтана 

3. гл. инсп. Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – 

Монтана 

4. инж. Даниела Михайлова – началник отдел „ПРРПМ”, Областно пътно управление – 

Монтана 

5. Петър Манчев – главен специалист в Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” 

гр. Монтана 

6. ст. инсп. Генади Горанов – началник на група ППД, Областно управление 

„Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана 

7. Красимир Рангелов – представител на Регионален инспекторат по образованието – 

Монтана 

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

9. Галя Рангелова – старши експерт, Регионална здравна инспекция – Монтана 

10. д-р Людмил Михайлов – завеждащ ФСМП Монтана 

11. Георги Живов – инструктор в Областен съвет на БЧК – Монтана 

12. Радослав Найденов – заместник-кмет на община Берковица 

13. Камен Каменов – главен специалист „ОМП и ГЗ”, община Бойчиновци 

14. инж. Петър Димитров – заместник-кмет на община Брусарци 

15. Любимка Копривчина – представител на община Вълчедръм 

16. Цветелина Александрова – заместник-кмет на община Георги Дамяново 

17. Александър Александров – заместник-кмет на община Лом 



Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

 

18. инж. Иван Иванов – директор на дирекция „Специализирана администрация”, 

община Медковец 

19. инж. Юлия Игнатова – главен експерт „Строителство на сгради и съоръжения”, 

община Монтана 

20. Георги Георгиев – кмет на община Якимово 

21. Петко Евстатиев – председател на Съюз на българските автомобилисти – клон 

Монтана 

22. Димитър Иванов – представител на Националната транспортна камара 

23. Людмил Колов – председател на Регионален съюз на превозвачите гр. Монтана 

24. Георги Пандурски – представител на „Асоциация на таксиметровите синдикати в 

България” за област Монтана 

25. Владимир Илиев – преподавател-инструктор, член на ръководството на  

Национален авто-инструкторски съюз за област Монтана 

26. Светлана Петрова – представител на Българска асоциация на пострадали при 

катастрофи за област Монтана 

Заседанието бе ръководено от г-н Ивайло Петров - областен управител на област 

Монтана. 

От комисията отсъстват г-н Петър Стефанов – заместник-кмет на община Вършец и г-жа 

Снежана Макавеева – представител на община Чипровци. 

Комисията има необходимия кворум за провеждане на заседание. 

Заседанието бе открито от г-н Петров, който запозна присъстващите с дневния ред. 

Предложения за включване на допълнителни точки към него не последваха и единодушно бе 

гласувано за предварително определения дневен ред на заседанието. 

 

1. Обсъждане и приемане на Правила за състава и дейността на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата 

Г-н Петров отбеляза, че проектът на Правилата за състава и дейността на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата е изпратен предварително на 

електронната поща до всички членове на комисията за запознаване, като обърна внимание, 

че има предложение за корекции в така изготвените Правила. 

В чл. 6, ал. 1, т. 2 и т. 4 са еднакви по значение, поради което г-н Петров предложи 

следните корекции: 

- в т. 2 след „разработва” се добавя „и приема”, т.е. т. 2 придобива вида: „разработва и 

приема програма с мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата”; 

- т. 4 изцяло се променя на: „изразява становище относно целесъобразността на 

проекти, програми и стратегии свързани с безопасността на движението по пътищата”. 

Всички присъстващи на заседанието одобриха тези корекции в представените Правила. 

Други предложения не последваха и г-н Петров предложи да се гласува за така изготвените 

правила: 

- „за” – всички 

- „против” – няма 

- „въздържали се” – няма. 

 

2. Обсъждане и приемане създаването на работна група със задача да подготви 

проект на Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по 

пътищата на територията на област Монтана за периода  2012 – 2020 г. и разработи 

план за действие за 2012 г. 

Г-н Петров обърна внимание на присъстващите, че с Решение на Министерски съвет № 

946 от 22 декември 2011 г. е одобрена Национална стратегия за подобряване безопасността 

на движението по пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г.  
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Той допълни, че въз основа на Националната стратегия трябва да се разработи 

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията 

на област Монтана за периода 2012 – 2020 г. и план за намаляване на жертвите по пътищата 

на територията на област Монтана. 

Г-н Петров предложи да бъде създадена работна група, съставена от представители на 

Областна администрация Монтана, сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Монтана, 

Областно пътно управление – Монтана и Регионален инспекторат по образованието - Монтана, 

която да подготви проект на Областната стратегия и разработи плана за действие.  

Всички присъстващи одобриха създаването и състава на работната група, след което г-н 

Петров попита за други желаещи за включване в групата, при което желание изявиха г-н 

Владимир Илиев – преподавател-инструктор, член на ръководството на Национален авто-

инструкторски съюз за област Монтана и г-жа Светлана Петрова – представител на Българска 

асоциация на пострадали при катастрофи за област Монтана. 

След обсъждане съставът и дейността на работната група, г-н Петров подложи 

предложението за създаването й на гласуване: 

- „за” – всички 

- „против” – няма 

- „въздържали се” – няма. 

 

3. Разни 

Г-н Петров обърна внимание, че съгласно гореспоменатото Решение на Министерски 

съвет се препоръчва на неправителствените организации, на общинските власти и кметовете, 

както и на лицата от частния сектор да разработят собствени мерки и планове за намаляване 

жертвите по пътищата, след което бе дадена думата на г-жа Силвия Николова за представяне 

на презентация, с която да запознае присъстващите с предмета, целите и основните ключови 

фактори на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по 

пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г.  

Други желаещи за изказване нямаше. 

Поради изчерпване на дневният ред г-н Ивайло Петров закри заседанието на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 

След обсъждане на отправените предложения комисията взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. Приема Правила за състава и дейността на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата; 

2. Приема създаването на работна група със задача да подготви проект на Областна 

стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на 

територията на област Монтана за периода 2012 – 2020 г. и разработи план за 

действие за 2012 г. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 ИВАЙЛО ПЕТРОВ 
Областен управител на област Монтана 
 

 
 
 

СЕКРЕТАР: 

инж. СИЛВИЯ НИКОЛОВА 

младши експерт в дирекция АКРРДС 
 
 
 


