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П Р О Т О К О Л  

 

 

Благоевград, 16.11.2018 г. 

 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

Днес, 16.11.2018 г. /петък/ от 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

303/08.11.2018 г. на Областния управител на Област с административен център 

Благоевград, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе 

заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за Област 

Благоевград при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на проекта на Мерки за подобряване на безопасността на 

движението до 2020 г. 

2. Предложения за допълнения или бележки към проекта на Мерки за 

подобряване на безопасността на движението до 2020 г. 

3. 18 ноември 2018 г. – Световен ден за възпоминание на жертвите от пътно 

транспортни произшествия. По какъв начин ще бъде отбелязан на територията 

на Област Благоевград. 

4. Разни 

 

На заседанието присъстваха: 

Председател:  

Бисер Михайлов– Областен управител на област с административен център 

Благоевград. 

 



 

2/3 

Зам.-председател:  

Димитър Николов – ОД на МВР – Благоевград, за Началник сектор „Пътна 

полиция“ 

Инж. Румен Тодоров – ОУП – Благоевград, Гл. експерт 

Бианка Равначка – РЗИ – Благоевград, Началник отдел, Дирекция ПБПЗ 

Мария Танчева – ЦСМП – Благоевград, Отговорник ОМП 

Борислав Иванов – РИО – Благоевград, Ст. Експерт по физическо възпитание и 

спорт 

Юлиян Лебров – РД „ПБЗН“ – Благоевград, Началник на сектор ПБ и ОЦ 

Валери Златков – СУАБ - СБА – Благоевград, Преподавател – Инструктор 

Георги Мадолев – Окръжна прокуратура – Благоевград, Прокурор 

Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна администрация 

Благоевград. 

 

Областният управител Бисер Михайлов откри заседанието на Областна 

комисия по безопасност на движението по пътищата за Област Благоевград, 

запозна присъстващите с дневния ред и информира членовете за предложенията, 

които са постъпили от общините на територията на Област Благоевград.  

Община Кресна изразява несъгласие с т. 28 от проекта на Мерки за 

подобряване на безопасността на движението до 2020 г., а именно, че „водачът е 

длъжен когато влезе в автомобила, да извади шофьорската си книжка и да я 

постави на видно място преди да потегли.“ 

Възникна дискусия, дали това противоречи на Закона за личните данни, 

освен че, в Закона за движение по пътищата ясно е регламентирано пред кого и в 

какви случай се представя личен документ.  

След разискванията бе предложено да се отправи запитване:  

1. В какви случай се представя шофьорска книжка и пред кого?  

2. Необходимо е да бъде разяснена или по-ясно формулирана т. 28 от 

проекта на Мерки за подобряване на безопасността на движението до 

2020 г. 

 

Единодушно бе мнението, че е необходимо допълнително разяснение и 

мотивация по т. 28 

 

Гласували:  10        

За: 10      Против: 0  Въздържали се:0 

 

Възникна известна неяснота и по т. 6 – „Областните и общинските комисии по 

безопасност на движението в срок до 30.03.2019 г. да направят оценка на риска от тежки 

пътнотранспортни произшествия на техните територии и приемат програми до 2020 г. за 

повишаване на безопасността на пешеходното движение в населените места.“ 

Членовете на Комисията поискаха да бъде прецизиран термина „оценка на риска“, 

какви ще са критериите и за какъв период от време е необходимо да бъде обхванат. 

Гласували:  10 

 

За: 10      Против: 0         Въздържал се: 0 

 

По останалата част от проекта на Мерки за подобряване на безопасността на 

движението до 2020 г. няма предложения или възражения, Комисията е съгласна, че 

безопасността на движението е споделена отговорност и нейното подобряване не е по 

възможностите само на една организация или институция. Необходимо е проблемите на 
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безопасността по пътищата да намерят място в ежедневието на семействата, учебните 

заведения, институциите, в отношенията между хората на пътя. 

По трета точка от дневния ред 18 ноември 2018 г. – Световен ден за възпоминание 

на жертвите от пътно транспортни произшествия. Членовете на комисията, 

институциите, общините и Областният управител подкрепят инициативата на Младен 

Младенов – Министър на вътрешните работи и Председател на ДОККПБДП за 

отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия – 18 ноември. Мероприятия за отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия са предвидени на 

територията на общините Банско, Белица, Гоце Делчев, в училища и детски градини на 

територията на областта и Регионална здравна инспекция – Благоевград. (Приложения: 

Обобщена справка на РУО – Благоевград и писма от общините) 

Бисер Михайлов припомни, че на този ден с дълбока почит изказваме 

благодарност към лекарите, полицаите, пожарникарите, към всички, за които всеки ден 

се осмисля от спасен живот или подадена ръка за помощ на пострадал при 

пътнотранспортно произшествие. Призова да бъдем по-внимателни и толерантни, с 

действия и пример да покажем, че ценим своя и живота на другите, независимо дали сме 

зад волана, пътници или пешеходци.   

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

 

 

Решения:  

(Предложения към Министерство на вътрешните работи по проекта на 

Мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 г.) 

 

 

 

1. Необходимо е да бъде разяснена или по-ясно формулирана т. 28 от проекта 

на Мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 г. 

 

2. Да бъде прецизиран термина „оценка на риска“, какви ще са критериите 

и какъв период от време е необходимо да бъде обхванат. 

 

 

Изготвил: 

Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


