ПРОТОКОЛ
Днес, 05.06.2012 г., от 11,00 часа в голямата заседателна зала на Областна
администрация се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата (ОКБДП), 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 Плана за изпълнение на Областната стратегия за

подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на
област Монтана за периода 2012 – 2013 г.;

2. Други.

На заседанието присъстваха:
1.

Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана

2.

инж. Силвия Николова – младши експерт в дирекция АКРРДС, Областна
администрация Монтана и секретар на ОКБДП

3.

Любомир Исаев – представител на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР
– Монтана

4.

Нелка Томова – представител на 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.

инж. Нина Кирилова – старши експерт по професионално образование,
Регионален инспекторат по образованието – Монтана

8.

Георги Цеков – директор Регионална дирекция за социално подпомагане –
Монтана

9.

Ася Филипова – главен експерт в отдел „Профилактика на болестите и
промоция на здраве”, 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. Боян Аврамов – заместник-кмет на община Вълчедръм
16. Петър Стефанов – заместник-кмет на община Вършец
17. Иво Иванов – кмет на община Лом
18. инж. Иван Иванов – директор
администрация”, община Медковец

на

дирекция

„Специализирана

19. инж. Юлия Игнатова – главен експерт „Строителство на сгради и
съоръжения”, община Монтана
20. Снежана Макавеева – главен експерт „Социално-икономическа политика и
туризъм”, община Чипровци
21. Петко Евстатиев – председател на Съюз на българските автомобилисти –
клон Монтана
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22. Георги Пандурски – представител на „Асоциация на таксиметровите
синдикати в България” за област Монтана
23. Владимир Илиев – преподавател-инструктор, член на ръководството на
Национален авто-инструкторски съюз за област Монтана
24. Светлана Петрова – представител на Българска асоциация на пострадали
при катастрофи за област Монтана
Заседанието бе ръководено от г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на
област Монтана.
От комисията отсъстват:
1.

Цветелина Александрова – заместник-кмет на община Георги Дамяново;

2.

Асен Замфиров – главен специалист „ГЗ” и „ОБЗ”, община Якимово;

3.

Димитър Иванов – представител на Националната транспортна камара;

4.

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

На заседанието без право на глас присъства г-н Йордан Иванов – представител
на Българска асоциация на пострадали при катастрофи.
Комисията има необходимия кворум за провеждане на заседание – общо 23
члена/упълномощени заместници с право на глас.
Заседанието бе открито от г-жа Петкова, която 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.
Преди да премине към първа точка от дневния ред г-жа Петкова изказа своите
благодарности към работната група, разработила Областната стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област
Монтана за периода 2011 – 2020 г. и Планът за нейното изпълнение.
Тя поздрави също така и всички общини, спазили дадените в т. 5 от Решение
№ 946/22.12.2011 г. на Министерски съвет препоръки, като разработили свои
собствени мерки и планове за намаляване на жертвите по пътищата и по този начин
допринесли за коректното разработване на проекта на Областната стратегия.
1. Обсъждане и приемане на Плана за изпълнение на Областната
стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на
територията на област Монтана за периода 2012 – 2013 г.
Г-жа Петкова отбеляза, че проектът на Плана за изпълнение на Областната
стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията
на област Монтана за периода 2012 – 2013 г. е изпратен предварително на
електронната поща до всички членове на комисията за запознаване, след което бе
дадена думата на желаещи за изказване с предложения за корекции в Плана.
Г-жа Нина Кирилова /представител на Регионален инспекторат по
образованието – Монтана/ предложи към направление 2. Обучение и възпитание
на децата по правилата и особеностите на пътното движение от Плана за
изпълнение да бъдат добавени следните дейности и мероприятия:
- Организиране и провеждане на областни кръгове на Национална викторина
по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”;
- Създаване на условия за участие на ученици в Републиканския шампионат
„Младежта за безопасност на движението”;
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- Организиране на прояви, свързани с Европейската седмица на мобилността и
Световния ден без автомобили от Националния календар за извънучилищни
дейности на МОМН.
Г-жа Кирилова предложи също така в графата „Срок” от Плана за изпълнение
да не фигурира строго определена дата, тъй като повечето дейности и мероприятия
са свързани с организиране и провеждане на съвместни срещи и ако не се състоят
тези срещи на определената дата, то тогава този срок ще бъде нарушен.
След това думата бе дадена на г-н Георги Цеков /директор на Регионална
дирекция за социално подпомагане – Монтана/, който предложи и лицата в
неравностойно положение, които са уязвими участници в пътното движение, да
участват в мероприятията свързани с безопасността на движението.
Всички присъстващи на заседанието одобриха предложенията на г-жа
Кирилова и г-н Цеков. Г-жа Петкова отбеляза, че Планът за изпълнение ще бъде
коригиран и направените предложения ще бъдат добавени.
Други желаещи за изказване нямаше и г-жа Петкова предложи да се гласува за
така изготвеният План :
- „за” – 23
- „против” – няма
- „въздържали се” – няма.
2. Други
Г-жа Петкова обърна внимание на присъстващите, че г-жа Светлана Петрова
/представител на Българска асоциация на пострадали при катастрофи/ е подготвила
конкретни предложения за съвместни инициативи със сектор „Пътна полиция”, БЧК,
РИО, кметове на общини и други правителствени и неправителствени организации
по отношение подобряване на знанията и уменията на участниците в движението, и
ако някой от присъстващите проявява интерес може да се запознае с тях и да
получи координати и телефон за връзка с г-жа Петрова.
С това дневният ред бе изчерпан и г-жа Петкова закри заседанието.
След обсъждане на отправените предложения Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата взе следното РЕШЕНИЕ:
1.

Приема План за изпълнение на Областната стратегия за подобряване
безопасността на движението по пътищата на територията на област
Монтана за периода 2012 – 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИНА ПЕТКОВА
За областен управител на област Монтана
(Заповед за заместване на Областен управител Монтана № ЧР-04-10/05.06.2012 г.)

СЕКРЕТАР:
инж. СИЛВИЯ НИКОЛОВА
младши експерт в дирекция АКРРДС
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