РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
Днес, 07 март 2018г., от 10.00 часа, в заседателна зала „Струма“ , находяща се
на партерния етаж в сградата на Областна администрация Перник, се проведе
работна среща към Областната комисия по безопасност на движение по пътищата, на
която присъстваха:
1. Иво Иванов – Заместник областен управител на област Перник и Председател
на комисията;
2. Комисар Васил Василев – Началник отдел "Охранителна полиция";
3. Д-р Антоанета Григорова – Директор на РЗИ – Перник;
4. Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК Перник;
5. Мартин Велков – Председател на СБА – Перник;
6. Росица Симеонова – Гл. експерт в РУО – Перник;
7. Диана Кирилова – Ст. експерт в Областната администрация Перник;
8. Анна Василева – Гл. експерт в РЗИ – Перник;
9. Мартин Първанов – Ст. специалист в община Трън;
10. Адриана Ольова – Директор на VI СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Перник;
11. Мария Герчева - Директор на ПГОТ „ Св. Иван Рилски“ гр.Перник;
12. Надя Михайлова – Представител на ГПЧЕ „С.Радев“ гр.Перник;
13. Валери Стоилов – СУ „Олимпиец“ гр.Перник;
14. Виолета Кирилова – Заместник - директор на ТПГ „ Н.Вапцаров“ гр. Радомир;
15. Павел Ничев – Преставител на СУ“ Гео Милев“ гр.Трън;
16. Величка Искренова – Директор на ПГТ гр.Радомир;
17. Емилия Грозданова – ПМГ „Христо Смирненски“ гр.Перник;
18. Соня Милкова – Директор на ПГЕМП „Христо Ботев“ гр.Перник;
19. Севделина Димитрова – Директор на СУРИЧЕ „ Д-р Петър Берон“ гр. Перник;
20. Цветелина Миленова – Директор на ПГТС „арх. Йордан Миланов“ гр.Перник;
21. Румяна Иванова – Директор на ПГ по икономика гр.Перник;
22. Боряна Йоррданова – Директор на V СУ “П.Р .Славейков“ гр. Перник;
23. Галя Йорданова – Заместник – директор на ТПГ „ М.Кюри“ гр.Перник.

Заседанието бе открито от г-н Иво Иванов, който приветства присъстващите с
добре дошли и ги поздрави и от името на г-жа Соколова.
Г-н Иванов запозна присъстващите, че работната среща се свиква за да се даде
началото на Информационната кампания за безопасно шофиране по време на
абитуриентските балове през месец май 2018г. Посланието на кампанията е „Нужни
сте ни живи“. Г-н Иванов допълни, че кампанията е под патронажа на г-жа Соколова
и се организира ежегодно с партньорството на ОД на МВР –Перник, РУО – Перник,
РЗИ –Перник. От тази година като партньори се включват - БЧК –Перник и СБА
Перник.
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употребата на алкохол от абитуриенти. Г-н Иванов даде думата на комисар Василев
да представи изтовения план на кампанията.
Комисар Василев представи кратък анализ на ПТП-та, настъпили в област
Перник. Той заяви, че броят на убитите и ранените през 2017 година е по- малък от
този през 2016г.
Комисар Василев обясни, че най- общо кампанията представлява беседа с
ученици от 12 класове. Той представи подробния план на кампанията, която ще се
проведе във времевия обхват от днес /07.03.2018г./ до 30.04.2018г.
Комисар Василев добави, че през годините кампанията отчита много добри
резултати.
За организацията по училища комисарът се обърна към представителите на
РУО–Перник и училищата да подготвят информация за броя на училищата и
паралелките със завършващи ученици.
Г-н Иванов благодари на комисар Василев и даде думата на г-жа Росица
Симеонова да представи информация за завършващите през 2018г. ученици.
Г-жа Симеонова представи информация, че през учебната 2017г./ 2018г. броят
на завършващите ученици е 830, разпределени в 17 училища. Изготвена е справка с
датите и местата за провеждане на абитуриентските балове и изпращането от
училищата. Г-жа Симеонова каза, че справката ще бъде предоставена на ОД на МВР
Перник и допълни, че има много добро сътрудничество между партньорите в
кампанията и съответно беседите, които се правят, са от полза на учениците.
Г-н Иванов благодари на г-жа Симеонова и даде думата на г-н Велков.
Г-н Велков обясни, че е кампанията на СБА има за цел да насърчи найотговорните млади шофьори в България, в това число се включват и завършващите
ученици. Г-н Велков обясни на директорите, че при проявен интерес ще предостави
брошури по училища за разпространение на кампанията. Кампанията ще продължи
до 27 април, като първият етап е теоретичен. Издържалите изпита и най-добрите 30
участника от цялата страна ще имат възможност да покажат шофьорски умения на
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писта „Дракон“ в село Калояново на 12 май 2018г. Има предвидени и награди за
първите места.
Г-н Иванов даде думата на г-жа Минева да представи ролята на БЧК в кампанията.
Г-жа Минева заяви, че е изключително доволна и е от голяма важност, това което се
прави в момента. Също така заяви, че според нея е много добре, че кампанията се
прави сега, а не през месец май.
За ролята на БЧК г-жа Минева заяви, че провеждат курсове за долекарска помощ за
кандидат водачи на МПС. В тези курсове има много младежи, които завършват
средното си образование. БЧК разполага с алкохолни очила и идеята е доброволци
да обикалят в училищата и да изнасят лекции и разпространяват листовки.
Г-н Иванов благодари на г-жа Минева и даде дувата на г-жа Анна Василева.
Г-жа Василева заяви, че участва активно в кампанията, като се среща с младите
хора по училища, с които се дискутира по темата за безопасно шофиране. Тя добави
също, че в предишните години е бил прожектиран филм – „Път без изход“, този
филм коментира шофирането след употреба на алкохол и последствията от това.
Друг филм, който е поучителен, се нарича “Състезание с живота“, в този филм се
разказва за шофиране с превишена скорост.
Г-жа Василева обясни, че тези беседи се правят по време на час на класния
ръководител и трябва да са в рамките на 40 минути. Тя показа какво представляват
симулативните очила. Г-жа Василева се ангажира да изгови график, по който да се
извършват беседите с ученици по училищата.
Г-н Иванов благодари на г-жа Василева и даде думата на директорите за въпроси и
коментари.
Комисар Василев се обърна към директорите и попита какви са им впечатленията от
предишните години за кампанията и дали смятат, че е полезна.
Г-жа Василева предложи да предостави дискове със спотове, които да се въртят в
училищата, които има възможност и разполагат с екрани в коридарите.
Г-жа Грозданова взе думата и заяви, че всяка година през месец април в ПМГ
„Христо Смирненски“ се правят такива беседи с ученици и организацията винаги е
много добра.

Комисар Василев обясни на присъстващите, че на малко по- късен етап ще се говори
за графика и охраната на абитуриентските балове, за местата на които ще се
събират абитуриентите.
Г-жа Милкова взе думата и заяви, че 15 май 2018г. е денят, в който се изпращат
всички абитуриенти и според нея натоварването по пътищата и около училищните
дворове ще бъде голямо. Тя обясни, че разчитат на съдействие от страна на
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полицията, тъй като са две професионални гиманзии и се получава струпване на
автомобили и трябва да се създаде организация.
Комисар Василев пое ангажимент, че ще бъдат обезпечени всички училища с
необходимата охрана.
След изчерпване на темата, г-н Иванов благодари на присъстващите и закри
работната среща.
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