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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б ЛАСТ Н А КО МИ СИ Я П О  Б Е ЗО П АСН О СТ  Н А  

 Д В ИЖ ЕН И Е Т О  П О  П ЪТ И Щ АТ А В ОБ ЛАСТ  В Р АЦ А  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: / п / 

МАЛИНА НИКОЛОВА 

Областен управител на област Враца 

и Председател на ОКБДП 

 

 

ПРО ТОКО Л  

 № ОКБ ДП - 19 - 2 - В Р от  1 9 . 09 . 201 9  г .  

 

            Днес, 19 септември 2019 г., в заседателната зала на Областна администрация – 

Враца, етаж 6, се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата в област Враца. На заседанието присъстваха г-жа Малина 

Николова – областен управител на област Враца, г-н Мирослав Комитски – заместник 

областен управител на област Враца, г-жа Анжелина Тотева – зам. председател на 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, представители на 

общинските администрации от област Враца, както и на териториалните звена на 

изпълнителната власт. 

Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Малина Николова, която 

подчерта важността на темата, свързана с безопасността на движението по пътищата, 

след което обяви и дневния ред на заседанието, а именно: 

Точка 1. Запознаване с указанията от Държавна агенция „Безопасност на 

движението“, относно списък на информацията, която членовете на комисията, следва 

да докладват на всяко следващо заседание; 

Точка 2. Разглеждане и актуализиране на Правилника за работа на комисията; 

Точка 3. Обсъждане и приемане на предложения, относно включването на 

област Враца, в предстоящото провеждане на Операция „EDWARD – Европейски ден 

без загинали на пътя” на 26.09.2019 г. 

Дневния ред беше гласуван от всички единодушно, като не постъпиха 

предложения за промени в него. 

По първа точка от дневния ред г-жа Николова даде думата на Галина Георгиева –

секретар на ОКБДП, която на кратко, чрез мултимедийна презентация представи списъка 

с информацията, която членовете на комисията следва да докладват на следващи 

заседания, които ще се провеждат на всяко тримесечие от годината.  

От презентацията стана ясно, че ще е необходимо да се събира и обобщава 

различна информация, относно състоянието на пътнотранспортната обстановка в  
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областта, която на заседанията ще се анализира и в резултат на това, комисията ще 

набелязва мерки за нейното подобряване. 

След представената от г-жа Георгиева презентация, областния управител даде 

думата на г-жа Тотева, която от своя страна съобщи накратко каква е дейността на 

агенцията и какви са нейните приоритети. 

Г-жа Тотева информира присъстващите и за изготвен от агенцията цялостен 

подробен анализ на ПТО, който е публикуван на страницата за обществени консултации, 

с цел неговото допълване и / или изменение. 

След това г-жа Николова даде думата на г-н Иван Коцев – началник на сектор 

„Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца, който представи данни за ПТО в областта към 

края на месец август 2019 г. 

От изнесените данни стана ясно, че пътнотранспортни произшествия с 

материални щети са 372, което е с 24 по-малко в сравнение със същия период на 

миналата година, 97 са ПТП с пострадали, което е с 5 по-малко от предходната година, 

убити са 12 човека или с 6 по-малко, а ранените са 102. 

Г-н Коцев допълни още, че като най-критичен ден от седмицата по отношение на 

ПТП е петък, а причините за възникването им могат са несъобразената скорост, 

неспазване на пътните знаци, несъобразяване от страна на водачите с метеорологичните 

условия и други. 

След г-н Коцев, г-жа Николова даде думата на г-н Калин Каменов – кмет на 

община Враца, който запозна присъстващите членовете на комисията с предприетите от 

страна на община Враца мерки по отношение ограничаване на пътния травматизъм, като 

подчерта, че темата за пътната безопасност е изключително важна, поради което е 

необходимо да продължава да се работи активно в тази посока. 

Г-н Каменов допълни, че рехабилитацията на пътната инфраструктура в града 

създава предпоставки за т. нар. гонки, който от своя страна могат да доведат до 

възникване на произшествия. 

В тази връзка г-н Каменов се обърна към представителите на ОД на МВР – Враца, 

относно съдействие за монтиране на камери за скорост, с цел по лесно установяване на 

нарушителите. 

Инж. Веселин Николов – директор на ОПУ – Враца също направи изказване във 

връзка с ПТО в областта. Той изложи един от основните проблеми по пътищата в 

областта, а именно този с ограничената видимост, както и ограничените финансови 

средства за поддържане състоянието на знаковото стопанство. 

Г-н Николов отправи и предложение към г-жа Тотева, свързано със законови 

промени по отношение камерите на ТОЛ-системите, а именно същите да започнат да 

отчитат и скоростта на превозните средства. Тотева от своя страна информира 

комисията, че на национално ниво вече се обсъжда това предложение. 
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По втора точка от дневния ред, свързана с актуализирането на Правилника за 

работа на комисията не постъпиха предложения, поради което г-жа Николова информира 

членовете, че ще им бъде изпратено писмо със съответния срок, в който те ще могат да 

правят своите предложения за промени, както в Правилника, така и в Областната 

стратегия по БДП. 

По точка 3 – Обсъждане и приемане на предложения, относно включването на 

област Враца, в предстоящото провеждане на Операция „EDWARD – Европейски ден 

без загинали на пътя” на 26.09.2019 г., комисията предложи областта да отбележи 

деня, чрез провеждане на различни инициативи като:  

1. Изготвяне и раздаване на тематични брошури от служители на Областна 

администрация – Враца, в 1-те класове на училища от територията на гр. Враца; 

2. Организирани от общините обучителни и информационни кампании сред 

учениците от всички възрастови групи, както и раздаване на брошури и флайери, 

посветени на пътната безопасност; 

3. Излъчване на материали по местните кабелни телевизии; 

4. Организиране на кръводарителска акция за деца, пострадали при 

пътнотранспортни произшествия от Областният съвет на Български червен кръст – Враца; 

5. Провеждане на съвместна засилена полицейска акция за спазване правилата за 

движение по пътищата от страна на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР и Областен 

отдел „Автомобилна администрация“ – Враца. 

Така направените предложения бяха гласувани единодушно от всички членове. 

Областния управител и председател на ОКБДП – Малина Николова закри 

заседанието като съобщи, че след него предстои и пресконференция по темата за пътната 

безопасност. 

 Решения, в резултат от заседанието: 

 1. Да се изпрати писмо до членовете на комисията, относно предложения за 

промени в Правилника за работа на комисията и в Областната стратегия по БДП. 

 2. Да се изпрати писмо до ОД на МВР – Враца, относно предоставяне на 

месечна справка за ПТО в областта, която да се публикува на интернет страницата на 

Областна администрация – Враца. 
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