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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

 
 
ДАБДП 
 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

ТЕКУЩА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ОКБДП ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП ТЪРГОВИЩЕ 
 

29 ЮЛИ 2021 г. 
  

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ: 

1. Текущото отчитане се попълва и обобщава от секретариата на ОКБДП за целите на заседанията на ОКБДП, на база 

изискана и представена преди заседанията информация от отделните членове на ОКБДП.  

2. Периодът на отчитане е тримесечен, като обхваща времето от предходното заседание на ОКБДП. 

3. Попълненият от секретариата на ОКБДП образец се прилага към материалите за дневния ред на ОКБДП, като се 

разпространява до всички членове на ОКБДП преди всяко заседание. 

4. Информацията от образеца се докладва и дискутира устно по време на заседанията на ОКБДП от нейните членове.  

5. Попълненият от секретариата на ОКБДП образец се прилага от секретариата на ОКБДП към протокола от всяко проведено 

заседание на ОКБДП, като се допълва при необходимост с информация от устното докладване и се разпространява до 

всички членове на ОКБДП. 
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ЧЛЕН НА ОКБДП 

 

 
ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 
 

 
ИЗПЪЛНЕНИ 

МЕРКИ  
ПО 
РЕШЕНИЯ  
ОТ 
ПРЕДХОДНИ 

ЗАСЕДАНИЯ 
НА ОКБДП 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИ 

ТОЧКИ  
В ДНЕВНИЯ РЕД ПО   
КОНСТАТИРАНИ  
ПРОБЛЕМИ/КАЗУСИ 
 

Областна 

администрация 

 

 

Мярка „Наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП“: 

1. В отговор на електронно писмо на Държавната агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП)  

относно преглед и съгласуване в оперативен порядък на Доклад 

за изпълнение на политиката по БДП за 2020 г. с приложения 

към него и актуализиран План за действие за 2021 г., с 

електронно писмо от 02.04.2021 г. Областна администрация – 

Търговище изразява положително становище относно обхвата, 

обективността и изчерпателността на документите. По 

отношение на актуализирания План за действие за 2021 г. са 

направени конкретни бележки и препоръки по част от 

заложените в него мерки. 

2. В отговор на писмо изх. № 01-227/26.04.2021 г. на ДАБДП, с 

писмо изх. № РД-29-45-1/29.04.2021 г. областният управител 

съгласува проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на Доклад за състоянието на безопасността на 

движението по пътищата и изпълнението на Националната 

стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

Република България за 2020 г. с приложения към него. 

Мярка „Подготовка на обобщен годишен областен доклад 

по БДП на ОКБДП“: 

Във връзка с представен в ДАБДП ревизиран Годишен доклад за 

изпълнение на областната политика по БДП на област 

Търговище за 2020 г. (наш изх. № ОКД-09-1-224/30.03.2021 г.) 

и постъпило становище от председателя на ДАБДП за приемане 

на Годишния доклад (изх. № 01-561-91/09.04.2021 г.), 

ревизираният документ е публикуван на интернет страницата 

на Областна администрация – Търговище на адрес 

https://tg.government.bg/page.php?58.  

Мярка „Провеждане на минимум 4 редовни заседания на 

ОКБДП и изпълнение на взетите решения“: 

- Обсъждане на 

предложения 

относно плана за  

практическо 

осъществяване на 

съвместно областно 

учение на 

съставните части на 

Единната 

спасителна система 

за реакция при ПТП. 

https://tg.government.bg/page.php?58
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С оглед приетия График за провеждане заседанията на ОКБДП 

през 2021 г., с писмо изх. № ОКД-09-1-225/02.04.2021 г. 

областният управител и председател на ОКБДП изиска от 

членовете на комисията да докладват по образец относно 

извършените дейности по БДП за първото тримесечие (от 01 

януари до 31 март) на 2021 г. На база получената отчетна 

информация докладът за първото тримесечие на 2021 г. е 

съставен в цялостен вид от секретариата на ОКБДП, след което 

е разгледан и приет, чрез писмена съгласувателна процедура, 

на неприсъствено заседание на комисията. Протоколът от 

проведеното заседание (Протокол № 24/28.04.2021 г.) е 

разпространен до всички членове на ОКБДП и до ДАБДП с 

писмо изх. № ОКД-09-1-259/29.04.2021 г. 

Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседания на ОКБДП“: 

За целите на заседанието на ОКБДП, проведено чрез писмена 

съгласувателна процедура в периода 20 – 28 април 2021 г., 

Областна администрация – Търговище докладва за мерките, 

които е изпълнила по План-програмата за БДП на област 

Търговище през първото тримесечие на 2021 г. 

Мярка „Наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП“: 

С писмо изх. № 09-1-255/27.04.2021 г., адресирано до 

общинските администрации и ОД на МВР, областният управител 

напомни относно ангажимента за създаване на подходяща 

организация за своевременно и регулярно изпълнение на мярка 

4.17 от Годишната план-програма по БДП на област Търговище 

за 2021 г. –  „Извършване на огледи на състоянието на пътната 

инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния сезон, 

началото на учебната година, преди началото и след края на 

зимния сезон“. Във връзка с това от Общините е изискано да 

представят доклади по образец относно състоянието на 

общинската и уличната пътна мрежа, изготвени след 

извършените обходи и огледи в края на зимен сезон 2020 – 

2021 г. Докладваната от членовете на ОКБДП информация е 

обобщена от секретариата на комисията в доклад на областно 

ниво. 

Мярка „Изпълнение на методически указания на ДАБДП 

във връзка с политиката по БДП на общинско ниво, в 

изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея 

документи“: 
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Във връзка с писмо изх. № 01-325/22.06.2021 г. на ДАБДП 

относно изпълнение на мерки от Годишните областни план-

програми по БДП, с писмо изх. № ОКД-09-3-1/23.06.2021 г. до 

членовете на ОКБДП са дадени указания за подобряване на 

процесите по планиране и управление на БДП, касаещи 

извършването на огледи и оценка на състоянието на пътно-

транспортната инфраструктура, с документиране на резултатите 

от обследванията. Обърнато е внимание, че на предстоящото 

през м. юли т. г. заседание на ОКБДП отговорните институции – 

Общини, ОПУ и ОД на МВР, следва да докладват за 

извършените обходи и огледи на пътната мрежа преди 

настъпването на летния сезон, интегрирано с тримесечното 

докладване. Изисквано е членовете на комисията да се 

запознаят подробно с указанията и насоките, изложени в писмо 

с изх. № 01-325/22.06.2021 г. на ДАБДП, които да вземат 

предвид при оптимизиране на процесите по текущо поддържане 

и приоритизиране развитието на пътната инфраструктура. 

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

С писмо изх. № ОКД-09-1-267/11.06.2021 г. областният 

управител и председател на ОКБДП призова членовете на 

комисията да планират и реализират инициативи, включително 

партньорски, за отправяне на послания към широката 

общественост по повод 29 юни – денят на безопасността на 

движение по пътищата, с цел повишаване на обществената 

чувствителност, формиране на социално отговорно поведение и 

култура на безопасно движение по пътищата. След обобщаване 

на предоставената от членовете на ОКБДП информация, с писмо 

изх. № ОКД-09-1-288/28.06.2021 г. Областна администрация 

информира ДАБДП за планираните тематични прояви в област 

Търговище по повод Деня на безопасността на движението по 

пътищата. 

За отбелязването на Деня Областна администрация – 

Търговище изработи информационни материали – стикери и 

флаери, с послания за безопасно шофиране, с които се включи 

в партньорската инициатива на Център за подкрепа за 

личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Търговище, 

за която допринесе и в организационен порядък. 

Мярка „Провеждане на единна и целенасочена 

комуникационна и медийна политика“: 

Във връзка с 29 юни – денят на безопасността на движение по 

пътищата, на 25 юни 2021 г. Областна администрация – 
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Търговище публикува на интернет страницата си и 

разпространи до медиите съобщение относно планираните 

инициативи за отбелязването на Деня. Допълнително, 

секретарят на ОКБДП изпрати до ДАБДП информационен 

материал, който да бъде публикуван в ежемесечния бюлетин на 

Агенцията.  

Всички материали по дейността на ОКБДП, изискуеми за 

публикуване съгласно Правилата за състава, функциите, 

дейността и организацията на работа на ОКБДП, са налични на 

интернет страницата на Областна администрация – Търговище. 

Мярка „Обезпечаване на ОКБДП с необходимия човешки 

и технически ресурс за координация на областната 

политика по БДП“: 

Във връзка с настъпили кадрови промени в Областна 

администрация – Търговище, с писмо изх. № ОКД-09-1-

266/11.06.2021 г. институциите и организациите в състава на 

ОКБДП бяха информирани относно възможността да излъчат 

свои актуални представители за членове на комсията. Въз 

основа на предоставената информация областният управител 

издаде заповед за актуализиране състава на ОКБДП 

(впоследствие актуализирана във връзка с утвърдените със 

Заповед № З-34/01.07.2021 г. на За председател на ДАБДП 

Правила за състава, функциите, дейността и организацията на 

работа на областните комисии по безопасност на движението по 

пътищата). 

Община 

Търговище 

 

Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“: 

Извършени ремонтни дейности на тротоари, банкети, места за 

мостове, спирки на градския транспорт, междублокови 

пространства, крайпътни пространства и др.  

През второто тримесечие на 2021 г. са започнати и частично 

завършени ремонтни дейности в гр. Търговище: 

 ремонт на ул. „Славянска“; 

 ремонт на ул. „Росица“; 

 ремонт на ул. „Генерал Янков“; 

 ремонт на ул. „Хан Крум“; 

 ремонт на ул. „Генерал Столетов“; 

 ремонт на ул. „Бистрица“; 

 ремонт на ул. „Първи май“; 

 ремонт на ул. „Здравец“; 

 ремонт на тротоари по ул. „Шейново“; 

Ремонти по настилките – кърпеж на дупки и др.: 

- - 
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 бул. „Трайко Китанчев“ – по двете платна; 

 ул. „Кюстенджа“ от ул. „Паисий“ и в завоя с ул. „Стефан 

Караджа“; 

 бул. „Митрополит Андрей“ – от светофара на бул. „Ал. 

Стамболийски“ и до ж.п. гарата; 

 ул. „Трети март“, ул. „Република“, ул. „Хан Кубрат“; 

 междублоково пространство зад бившата „Валентина“ – 

център; 

 рехабилитация на общински път TGV-1164 /1-4,  

Омуртаг – Търговище/– /Разбойна – Стража – Драгановец/ – 

/Търговище – Върбица/; 

 рехабилитация на общински път RAZ-1086 /Лозница – 

Макариополско/ – /Манастирци – граница общ. /Лозница 

– Търговище/ –  /Съединение – о.п. Търговище – кв. 

Бряг/. 

Мярка „Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация“: 

Анализ на конкретни участъци за необходимост от премахване 

на излишни знаци, табели и маркировки – няма участъци с 

неясна сигнализация и необходимост от премахване на знаци, 

табели и маркировки.  

Опресняването на маркировката на пешеходните пътеки 

продължава поетапно. 

Община 

Попово 

Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“:  

1. През месец май от Общински съвет беше приета и одобрена 

схема за поставянето на 10 броя нови автоспирки, обслужващи 

градския транспорт. Спирките са поставени в гр. Попово и кв. 

Невски съгласно чл. 56, ал. 10 от Закона за устройство на 

територията. 

2. Премахната е храстовидната растителност на ул. „Керамик” 

преди кръстовището с ул. „Болнична” от южната страна на 

улицата, обхванала тротоара и затрудняваща придвижването на 

пешеходците.  

3. По четвъртокласната пътна мрежа 90% от банкетите са 

окосени. 

Мярка „Извършване на огледи на състоянието на пътната 

инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния 

сезон, началото на учебната година, преди началото и 

след края на зимния сезон“: 

Настилки: 

- - 
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По улици: добро състояние; Основни видове деформации: 

мрежовидни пукнатини; Процентен дял от улиците със сериозни 

деформации: 35%. 

По общински пътища: добро състояние; Основни видове 

деформации: мрежовидни пукнатини; Процентен дял от 

общинските пътища със сериозни деформации: 60%. 

Сигнализация и маркировка: 

По улици: добро състояние; Основни видове несъответствия: 

няма несъответствия; Процентен дял липсваща сигнализация и 

маркировка: 70%. 

По общински пътища: добро състояние; Основни видове 

несъответствия: няма несъответствия; Процентен дял липсваща 

сигнализация и маркировка: 20%. 

Банкети: 

По улици: добро състояние; Основни видове несъответствия: 

няма несъответствия; Процентен дял липсващи банкети: 0%. 

По общински пътища: добро състояние; Основни видове 

несъответствия: няма несъответствия; Процентен дял липсващи 

банкети: 0%. 

Ограничителни системи: 

По улици: добро състояние; Основни видове несъответствия: 

няма несъответствия; Процентен дял липсващи ограничителни 

системи: 0%. 

По общински пътища: добро състояние; Основни видове 

несъответствия: няма несъответствия; Процентен дял липсващи 

ограничителни системи: 5%. 

Пътната настилка по уличната мрежа е в добро състояние, на 

места се забелязват мрежовидни пукнатини. 

Състоянието на общинската пътната мрежа е добро, като се 

забелязва липса на сигнализация и маркировка.  

При извършените обходи и огледи е установена необходимост 

от спешно почистване от храстовидна растителност на пътя 

Глогинка – Кошничари, отсечка от четвъртокласната пътна 

мрежа. Дейностите по почистването се извършват към момента. 

Продължава периодичното почистване на дървесна и 

храстовидна растителност по уличната и общинската пътна 

мрежа. 

Започнати са частични ремонти (кърпежи) по общинската пътна 

мрежа. 
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Мярка „Прилагане на решения с ясно разпознаваема от 

водачите хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация“: 

1. В изпълнение на приети решения от редовно заседание на 

Общинската комисия по безопасност на движението по 

пътищата, назначена със Заповед № З-21-27/15.01.2021 г. на 

кмета на Община Попово, проведено на 02.06.2021 г.: 

 Поставен е знак В28 „Забранено паркирането” на ул. 

„Лозарска” от кръстовището с ул. „Цар Освободител” към 

ул. „Каломенска” и от ул. „Каломенска” към 

кръстовището с ул. „Цар Освободител” поради многото 

паркирали коли и затрудненото движение по улицата.  

 Премахнат е знак Д19 „Паркинг” на ъгъла на ул. 

„Славянска” с бул. „България” към площад „Александър 

Стамболийски” поради излизането от улица с 

предимство.  

- Поставен е знак В28 „Забранено паркирането” на ул. 

„Марко Николов” на ъгъла с ул. „Земеделска” в посока с. 

Гагово поради неправилното спиране на автомобилите на 

платното за движение и предприемането на рискови 

маневри, които са предпоставка за ПТП. 

- Поставен е знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се с 

предимство!“ на ул. „Хаджи Димитър” в посока ул. 

„Драва” на ъгъла с ул. „Мара Тасева”.  

2. Опреснени са всички пешеходни пътеки.  

Мярка „Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация“: 

В Общинска администрация – Попово са получени два броя 

уведомителни писма от РУ „Полиция“ гр. Попово, при направени 

рутинни проверки от тяхна страна, за опресняване на 

пешеходни пътеки в района на Професионална гимназия 

„Христо Ботев” гр. Попово, ул. „Шести септември” № 8А в 

района на кръстовището на ул. „Дряновска” и ул. „Отец Паисий” 

и в района на ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, ул. „Цар 

Освободител” № 17. 

Мярка „Координация между стопаните на пътища 

(общини и ОПУ) във връзка с планиране и изпълнение на 

мерките за развитие на републиканската пътна 

инфраструктура“: 

На заседанието на Общинската комисия по безопасност на 

движението по пътищата, проведено на 02.06.2021 г., е 

разгледано постъпило предложение за поставяне на 
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ограничителни и обозначителни знаци за ограничаване на 

скоростта на ремонтирания път III-2002 посока гр. Попово – с. 

Зараево. В участъка от края на града в посока с. Зараево е вход 

и изход на производствени бази, земеделски производители, 

бензиностанция, оранжерии, фуражна база, а в същото време 

има остри завои, на места пътят е стеснен и с ограничена 

видимост. Комисията е уведомила РПС за обезопасяването и 

поставянето на указателни знаци на всеки вход и изход, както 

и ограничение на скоростта в тези участъци. 

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

По повод 29 юни – денят на безопасността на движението по 

пътищата, Община Попово, съвместно с РУ – Попово, 

организира кампания за раздаване на стикери на водачи на 

МПС с послание към тях „Мамо, татко, шофирайте внимателно, 

ние ви чакаме!”. Кампанията е заснета с видео, излъчена в 

сайтовете на Общината и отразена в местните медии. 

Община 

Омуртаг 

Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“: 

Рехабилитация на ул. „Република“, с. Плъстина 

Реконструкция на ул. „Витоша“, с. Горно Козарево 

Текущ ремонт на ул. „Родопи“, с. Горно Козарево 

Текущ ремонт на ул. „Три кладенци“, гр. Омуртаг 

Текущ ремонт на ул. „Гео Милев“, с. Обител 

Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Змейно 

Текущ ремонт на ул. „Първи май“, с. Веренци 

Текущ ремонт на ул. „Могилец“, с. Могилец 

Текущ ремонт на ул. „Марица“, с. Станец 

Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Станец 

В гр. Омуртаг са маркирани пешеходните пътеки. 

Окосени са крайпътни участъци. 

Мярка „Извършване на огледи на състоянието на пътната 

инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния 

сезон, началото на учебната година, преди началото и 

след края на зимния сезон“: 

При извършените обходи и огледи на пътната мрежа преди 

началото на летния сезон не са констатирани несъответствия 

между пътни знаци и маркировка.  

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

- - 
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По повод 29 юни по радиовъзел Омуртаг е предадена 

информация с тема, насочена към децата като участници в 

движението по пътищата. 
Община 

Антоново 

Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседания на ОКБДП“: 

Участие в неприсъствено заседание на ОКБДП – докладване на 

изпълнените мерки по БДП през първото тримесечие на 2021 г. 

Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“: 

Изпълнени инженерни мерки по пътната инфраструктура:  

Общинска пътна мрежа: 

 Направен е кърпеж на пътя между с. Халваджийско и с. 

Дъбравица – 6,7 км, и с. Мечово и с. Богомолско – 5 км. 

 Поставени са два броя неравности (легнали полицаи) на 

общинската пътна мрежа в гр. Антоново.  

 Вертикалната и хоризонталната сигнализация по 

общинската пътна и улична мрежа е опреснена – 114,9 

км. 

Мярка „Извършване на огледи на състоянието на пътната 

инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния 

сезон, началото на учебната година, преди началото и 

след края на зимния сезон“: 

Със Заповед № 199/29.04.2021 г. на кмета на община Антоново 

е създадена комисия за извършване на обходи и огледи на 

общинската пътна и улични мрежи, съвместно с ОД на МВР. В 

началото на летния сезон, комисията, по определен график от 

кмета на общината, направи оглед на общинската пътна мрежа 

на 23.06.2021 г., 24.06.2021 г. и 25.06.2021 г. 

При извършените обходи и огледи в края на летния сезон е 

установено:  

Дължина на уличната и общинската пътна мрежа – общо 610,3 

км, включително 355 км улична мрежа и 255,3 км общинска 

мрежа. 

По уличната мрежа състоянието на настилките е както следва: 

 отлично – 38,8 км; 

 добро – 91 км; 

 задоволително – 103 км; 

 незадоволително – 57 км; 

 лошо – 65,2 км. 

Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни 

пукнатини, слягания.  

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 50%. 

- - 
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По общинските пътища състоянието на настилките е както 

следва: 

 отлично – 11,5 км; 

 добро – 58,4 км; 

 задоволително – 117,3 км; 

 незадоволително – 30,3 км; 

 лошо – 38,8 км. 

Основни видове деформации: единични/мрежовидни 

пукнатини, слягания, пропадания.  

Процентен дял от общинските пътища със сериозни 

деформации: 15%. 

Сигнализацията и маркировката по уличната мрежа е в общо 

незадоволително състояние. На много места липсват пътни 

знаци и маркировка.  

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка – 98%. 
Сигнализацията и маркировката по общинските пътища е в 

общо задоволително състояние. На места липсват маркировка, 

предупредителни и указателни знаци. Процентен дял липсваща 

сигнализация и маркировка – 35%. 

Общ брой пътни знаци 131 бр. – по общинската пътна мрежа на 

пет места липсва знак № Т13, на четири места липсва знак № 

Б5; по общинската улична мрежа липсват 50 бр. знаци № Б6 и 

34 бр. знаци № В26. 

По уличната мрежа общото състояние на банкетите е 

задоволително. На места не са чакълирани, липсват тротоари, 

канавки, отводнителни системи; разрушени банкети. 

Процентен дял липсващи банкети – 28%. 

По общинските пътища общото състояние на банкетите е 

задоволително. На места не са чакълирани, липсват канавки, 

отводнителни системи; разрушени банкети.  

Процентен дял липсващи банкети – 20%. 

По уличната мрежа общото състояние на ограничителните 

системи е незадоволително. 

Основни видове несъответствия: на много места липсват 

ограничителни системи. 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 98%. 

По общинските пътища общото състояние на ограничителните 

системи е задоволително. 

Основни видове несъответствия: на места липсват 

ограничителни системи. 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 55%. 
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Има нужда от подобряване на пътната инфраструктура на 

общината (общинска и улична пътна мрежа) чрез полагане на 

асфалтова настилка и необходимите пътни знаци, маркировка и 

ограничителни системи.  

На територията на община Антоново има общо 650 бр. 

кръстовища, 3 бр. маркирани пешеходни пътеки, 2 бр. спирки 

на градския транспорт, няма изградени подлези, надлези, 

велосипедни алеи и светофарни уредби. 

По отношение на прилежащата инфраструктура около учебните 

заведения – училища и детски градини: 

 има обособено място за пресичане – 1 бр. в гр. Антоново, 

обезпечено с легнал полицай;  

 изградена предпазна ограда – около 300 м; 

 ограничения на скоростта има на 3 места (около 3 

училища); 

 липсват места за паркиране. 

Общественият транспорт покрива всички населени места в 

общината. Средната възраст на автобусите е от 11 до 15 години 

Автобусите, извършващи транспорт в системата на училищното 

и предучилищното образование, са 5 бр. на средна възраст от 6 

до 10 години. Техническото им състояние е добро, като 2 пъти в 

годината преминават технически преглед. 

Мярка „Прилагане на решения с ясно разпознаваема от 

водачите хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация“: 

 Опреснена е хоризонталната и вертикалната 

сигнализация по общинската пътна мрежа. 

 Опреснена е хоризонталната и вертикалната 

сигнализация по общинската улична мрежа. 

Община Опака  Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседания на ОКБДП“: 

Участие в неприсъствено заседание на ОКБДП – докладване на 

изпълнените мерки по БДП през първото тримесечие на 2021 г. 

Мярка „Изпълнение на методически указания на ДАБДП 

във връзка с политиката по БДП на общинско ниво, в 

изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея 

документи“: 

Проведено заседание на Общинската комисия по безопасност 

на движението.  

Мярка „Разработване и изпълнение на тематични 

програми за информираност на отделните целеви групи 

- - 
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от населението; организиране и провеждане на 

национални, регионални и местни инициативи“: 

Разработени и разпространени са на територията на община 

Опака информационни брошури с тематика за пътна 

безопасност. 

Мярка „Провеждане на кампании в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици“: 

Проведени са беседи в СУ „Васил Левски“ гр. Опака и детските 

градини на територията на общината, съвместно със служители 

на РУ „Полиция“ – Попово, на тема „Пътна безопасност през 

летния сезон“. 

Мярка „Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация“: 

Извършен е преглед на вертикалната сигнализация на 

територията на общината, като е установено, че няма 

несъответствие между хоризонтална и вертикална 

сигнализация.  

Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“: 

1. На заседание на Общинската комисия по безопасност на 

движението е взето решение да бъдат поставени изкуствени 

ограничители на скоростта в гр. Опака до Детската градина и в 

с. Крепча до детска площадка. Предстои монтиране на 

съоръженията. 

2. Започнато е изграждане на изкуствени неравности за 

ограничаване скоростта на движение под формата на 

повдигнати пешеходни пътеки на път III-202 /Попово – Русе/ – 

участък в регулацията на с. Крепча, а именно на ул. „Хан 

Аспарух“ – повдигната пешеходна пътека на км 48+417 до 

Детската градина. 

3. Извършено е почистване от храстовидна растителност на 

участък от общинската пътна мрежа TGV2101 Крепча – Голямо 

Градище – Цар Асен (общ. Попово). В момента се работи в 

участъка Гърчиново – Сваленик, Гърчиново – Люблен. 

4. Пешеходните пътеки в гр. Опака са освежени. Към момента 

се работи на територията на останалите населени места в 

общината. 

5. Извършена е проверка и ремонт на парапетите на мостовете 

на речното корито, което преминава през територията на гр. 

Опака. 
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6. Към момента се запълват по-големи дупки по пътя с. Крепча 

– с. Гърчиново – с. Люблен с бетон като временно средство до 

извършването на по-качествен ремонт. 

7. Почистени са пътните отсечки от паднали дървета и клони, 

резултат на природното бедствие в края на отчетния период. 

Мярка „Извършване на огледи на състоянието на пътната 

инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния 

сезон, началото на учебната година, преди началото и 

след края на зимния сезон“: 

Общински улици:  

Опака: 32 км; Сигнализация с пътни знаци – 65 бр.; 

Сигнализация с пътна маркировка – 0 км; Опасни дървета и 

храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: добро; Повредена площ: 30%.  

Крепча: 8 км; Сигнализация с пътни знаци – 15 бр.; 

Сигнализация с пътна маркировка – 0 км; Опасни дървета и 

храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: добро; Повредена площ: 10%.  

Голямо Градище: 17 км; Сигнализация с пътни знаци – 12 бр.; 

Сигнализация с пътна маркировка – 0 км; Опасни дървета и 

храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: добро; Повредена площ: 30%.  

Горско Абланово: 18 км; Сигнализация с пътни знаци – 15 бр.; 

Сигнализация с пътна маркировка – 0 км; Опасни дървета и 

храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: задоволително; Повредена площ: 60%. 

Гърчиново: 16 км; Сигнализация с пътни знаци – 10 бр.; 

Сигнализация с пътна маркировка – 0 км; Опасни дървета и 

храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: добро; Повредена площ: 40%.  

Люблен: 15 км; Сигнализация с пътни знаци – 10 бр.; 

Сигнализация с пътна маркировка – 0 км; Опасни дървета и 

храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: добро; Повредена площ: 20%.  

Общински пътища: 

TGV1100 Крепча – Гърчиново граница общ. (Опака – Иваново) – 

Сваленик: 7 км; Сигнализация с пътни знаци – 2 бр.; 

Сигнализация с пътна маркировка – 0 км; Опасни дървета и 

храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: задоволително; Повредена площ: 50%. 

TGV2101 Крепча – Голямо Градище граница общ. (Попово – 

Опака) – Цар Асен: 10 км; Сигнализация с пътни знаци – 20 
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бр.; Сигнализация с пътна маркировка – 9 км; Опасни дървета 

и храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: добро; Повредена площ: 0%. 

TGV2124 Садина граница общ. (Попово – Опака) – Люблен – 

Гърчиново: 9,5 км; Сигнализация с пътни знаци – 5 бр.; 

Сигнализация с пътна маркировка – 0 км; Опасни дървета и 

храсти в крайпътното пространство: 0 км; Състояние на 

настилката: задоволително; Повредена площ: 50%. 

ОДМВР 

 

 

ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР: 

През второто тримесечие на 2021 г. на територията, 

обслужвана от ОДМВР – Търговище, са настъпили 102 ПТП, от 

които 11 тежки – без загинали и с 16 ранени граждани. 

По РУ резултатите са следните: 

 РУ – Търговище: 56 ПТП, от които 7 тежки – без загинали 

и с 9 ранени граждани.  

 РУ – Попово: 15 ПТП, от които 1 тежко с 1 ранен 

гражданин. 

 РУ – Омуртаг: 31 ПТП, от които 3 тежки с 6 ранени 

граждани. 

Тенденция спрямо предходната година и предходното 

тримесечие на същата година (спад/покачване по 

показателите ПТП, загинали и тежко ранени). Анализ на 

тенденциите: 

През същия период на предходната година са настъпили 76 

ПТП, от които 12 тежки с 4 загинали и 15 ранени граждани.   

По РУ резултатите са следните: 

 РУ – Търговище: 48 ПТП, от които 8 тежки с 2 загинали и 

11 ранени граждани.  

 РУ – Попово: 18 ПТП, от които 2 тежки с 1 загинал и 1 

ранен гражданин. 

 РУ – Омуртаг: 10 ПТП, от които 2 тежки с 1 загинал и 3 

ранени граждани. 

През предходното тримесечие на 2021 г. са настъпили общо 92 

ПТП, от които 6 тежки с 3 загинали и 8 ранени граждани. 

По РУ резултатите са следните: 

 РУ – Търговище: 54 ПТП, от които 3 тежки с 1 загинал и 

7 ранени граждани.  

 РУ – Попово: 14 ПТП, от които 2 тежки с 1 загинал и 1 

ранен гражданин. 

 РУ – Омуртаг: 24 ПТП, от които 1 тежко с 1 загинал 

гражданин. 

- - 
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През последното спрямо предходното тримесечие наблюдаваме 

увеличение на ПТП с 10, увеличение на тежките ПТП с 5, 

намаляване броя на загиналите с 3 и увеличение броя на 

ранените граждани с 8. 

Мярка „Провеждане на специализирани операции след 

направен анализ на пътнотранспортната обстановка“: 

За подобряване безопасността на движението са проведени 14 

СПО (специализирани полицейски операции) от типа „Употреба 

на алкохол и неправоспособност“, „Контрол над товарните 

автомобили и автобусите“, „Контрол на скоростта на движение 

от страна на водачите на МПС“. Наред с ежедневната дейност, 

извършвана по график от пътните полицаи, са проведени акции 

и кампании, съвместно с европейските партньори – ROADPOL. 

При контролната дейност, осъществявана от служителите на 

ОДМВР – Търговище над пътното движение в региона, са 

регистрирани 11 030 нарушения, допуснати от водачите на МПС 

по ЗДвП и КЗ, за които са съставени  1 071 акта, издадени са 

2 557 фиша и 7 402 електронни фиша. 

През второто тримесечие на 2020 г. са регистрирани 10 454 

нарушения – с 576 по-малко от регистрираните през второто 

тримесечие на 2021 г., съставени са 949 акта – със 122 по-

малко от съставените през второто тримесечие на 2021 г., 

издадени са 2 302 фиша – с 255 по-малко от тези през второто 

тримесечие на 2021 г. и електронни фишове със 199 по-малко 

от издадените през второто тримесечие на 2021 г.  

Като цяло в страната се наблюдава тенденция, особено в 

малките населени места, за управление на МПС от 

неправоспособни водачи. В тази връзка е разпоредено на 

кварталните полицаи по места да упражняват стриктен контрол, 

включително да издават предупредителни протоколи на 

родители, които предоставят на непълнолетните си децата ППС, 

за управлението на които са неправоспособни. 

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

На 29 юни бе проведен ден на безопасното движение по 

пътищата без жертви, по повод на който деца от Детска 

полицейска академия и ученици от ОУ „Христо Ботев“ 

раздаваха агитационни материали на участниците в 

движението.  

ОПУ 

 

 

Мярка „Проектиране и строителство на участъци от 

републиканските пътища“: 

- - 
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1. АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 от п.в. 

Буховци до п.в. Белокопитово: 

 Конструктивни съоръжения; 

 Земни работи; 

 Канализация; 

 Виадукти – горно строене, ригели, пътна плоча, 

тротоарна конзола, преходни плочи, хидроизолация; 

 Машинно полагане на неплътна и плътна асфалтова 

смес; 

 Изграждане на отводнителни съоръжения – облицовани 

окопи, италианско отводняване; 

 Монтиране на ОС. 

Все още се работи по цялото трасе с дължина 16,32 км – от км 

310+940 до км 315+000 е с неплътен асфалтобетон, а от км 

315+000 до км 327+260 е с плътен асфалтобетон. 

2. Превантивен ремонт на път І-4 „Коритна – Български 

извор – Микре – о.п. Севлиево – В. Търново – о.п. Омуртаг – 

о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен)“ от км 197+746 до 

км 223+574 с дължина 25,828 км: 

 Извършено е студено технологично фрезоване; 

 Ландшафтно оформяне; 

 Извършено е студено рециклиране на пътната настилка; 

 Полагане на неплътна асфалтова смес; 

 Машинно подравняване на банкети; 

 Попълване на банкети до ниво биндер; 

 Полагане на плътна асфалтова смес; 

 Полагане на набита фракция за по-голяма грапавост и 

сцепление с асфалтовата настилка; 

 Демонтиране на бетонови бордюри; 

 Монтаж на нови бетонови бордюри. 

3. Превантивен ремонт на  път І-4 „Коритна – Български 

извор – Микре – о.п. Севлиево – В. Търново – о.п. Омуртаг – 

о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен)“ от км 243+000 

до км 250+300 с дължина 7,300 км: 

 Извършено е студено технологично фрезоване; 

 Ландшафтно оформяне; 

 Извършено е студено рециклиране на пътната настилка; 

 Полагане на неплътна асфалтова смес; 

 Машинно подравняване на банкети; 

 Попълване на банкети до ниво биндер; 
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 Полагане на плътна асфалтова смес. 

4. Превантивен ремонт на път II-74 о.п. Велики Преслав – 

Преслав – о.п. Търговище – Въбел – Здравец – Подгорица 

(Дралфа – Чудомир) от км 30+000 до км 40+720: 

 Поставени са нови ограничителни системи; 

 Поставена е вертикална сигнализация. 

5. Превантивен ремонт на път III-408 (В. Търново – о.п. 

Омуртаг) – Илийно – Стеврек – Глоговец – (Елена – Стара река) 

от км 0+000 до км 2+500: 

 Поставена е вертикална сигнализация; 

 Направена е пътна маркировка. 

6. Превантивен ремонт на път III-408 (В. Търново – о.п. 

Омуртаг) – Илийно – Стеврек – Глоговец – (Елена – Стара река) 

от км 26+265 до км 29+728: 

 Полагане на плътна асфалтова смес; 

 Поставени са нови бетонови бордюри; 

 Попълване на банкети; 

 Направена е пътна маркировка. 

7. Превантивен ремонт на път III-706 (о.п. Преслав – 

Върбица) Менгишево – Величка – Ябланово – Малко село – 

Филаретово – Тича (о.п. Омуртаг – Котел) от км 0+000 до км 

7+500: 

 Поставена е вертикална сигнализация; 

 Направено е точкуване за поставяне на пътна 

маркировка. 

8. Превантивен ремонт на път III-4008 (о.п. Омуртаг – о.п. 

Търговище) Пролаз – Вардун – Долно Новково – о.п. Омуртаг от 

км 7+268 до км 13+176: 

 Поставена е вертикална сигнализация; 

 Поставени са нови ограничителни системи; 

 Направено е точкуване за поставяне на пътна 

маркировка. 

9. Превантивен ремонт на път III-4802 (о.п. Омуртаг – Котел) 

– Илийно от км 0+000 до км 10+400: 

 Машинно почистване на отводнителните съоръжения; 

 Машинно подравняване на банкети; 

 Направена пътна маркировка. 

В района е съоръжението, което три пъти е наводнявано по 

време на проливните дъждове. Проблемът е във връзка с това, 

че е необходимо почистване на коритото. Подаден е сигнал към 
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АПИ за извършване реконструкция на съоръжението, но е 

необходимо Общината спешно да задейства почистването на 

коритото. Предвидено е да се осигури багер за разчистване на 

натрупаните наноси, за да се избегне следващо наводняване. 

Мярка „Извършване на огледи на състоянието на пътната 

инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния 

сезон, началото на учебната година, преди началото и 

след края на зимния сезон“: 

Извършвани са регулярни инспекции по пътна безопасност и 

участъци с концентрация на ПТП по РПМ, за които са изготвени 

доклади и са предоставени в Дирекция „Пътна безопасност и 

планиране на дейностите по РПМ“.  

След направените констатации от регулярните инспекции по 

РПМ са изготвени месечни задания за отстраняване на 

констатираните дефекти с цел подобряване на транспортно-

експлоатационното състояние  на пътната мрежа. 

През последното тримесечие е извършвано: 

 Машинно полагане на плътна асфалтова смес; 

 Ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на 

настилката с плътна асфалтова смес; 

 Полагане на нова пътна маркировка на път I-4 „Антоново 

– Омуртаг“ от км 172+900 до км 197+746 и път III-204 „о.п. 

Разград – Ломци – Попово – Славяново – Долец – Добротица – 

(В. Търново – о.п. Омуртаг)“; 

 Машинно почистване на облицовани окопи; 

 Машинно подравняване на банкети; 

 Попълване на банкети; 

 Изсичане на храсти и млада гора; 

 Механизиран тънък изкоп в земни почви с ръчно 

оформяне под ОС. 

Този и следващия месец предстои почистване на окопи и 

водостоци, кастрене, косене и подравняване на банкети по 

РПМ. 

РУО 

 

 

Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседания на ОКБДП“: 

1. Подадена информация от РУО към ОКБДП за изпълнени 

мерки на регионално ниво за БДП – първо  тримесечие на 2021 

г. 

- - 
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2. Докладвана информация до МОН за възникнали 

пътнотранспортни произшествия с ученици и сведение за 

предприетите действия от директорите на училищата. 

Мярка „Провеждане на единна и целенасочена 

комуникационна и медийна политика“: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на 

широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 

различните аспекти от БДП: 

1. Осъществена публичност и информираност на системата за 

предучилищното и училищното образование за предприетите 

териториални мерки по БДП.     

2. Поддържане на активна медийна политика от детски градини, 

училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.   

3. На официалните страници на институциите са публикувани 

годишните план-програми по БДП. Отразяват се проведени 

мероприятия по БДП. 

4. Публикувани информационни карти на официалната 

страница на РУО, които предоставят информация за 

състоянието на възпитанието и обучението по БДП. 

Мярка: „Обучение на деца и ученици по БДП в системата 

на образованието“: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при 

взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата посредством оптимизирано обучение 

на деца и ученици по БДП в системата на образованието в 

единна концептуална рамка: 

 Обучението се осъществява съгласно утвърдените 

програми за възпитание и обучение по БДП в ДГ, I – IV 

група и за учениците от I – XII клас. 

 В ДГ и училищата се прилагат задължителните 

минимални изисквания за броя на часовете по БДП 

съгласно приложение № 5, чл. 11, ал. 3 на Наредба № 

13 за гражданското, здравното и интеркултурното 

образование. 

 Онлайн обучението по БДП се провежда по график в 

часа на класа чрез видео уроци и презентации, „е-БДП 

минутки”. 

 В своята работа учителите използват: публикуваните на 

сайта на РУО справки за ПТП с деца и ученици, 

публикуваните на официалната страница на МОН 

материали за онлайн обучението по БДП в Националната 
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електронна библиотека на учителя ELearn и 

разработките на ДАБДП. 

 Практическа насоченост на уроците – в 4 училища са 

изградени и оборудвани вътрешни и външни площадки 

за обучение по БДП по НП „Съвременна образователна 

среда“, одобрена с Решение № 285 от 30 април 2020 г. 

на Министерския съвет. 

 За 2021 г. по НП „Съвременна образователна среда“, 

Модул „Площадки за обучение по БДП“ са подадени 

проектни предложения от 9 училища. Одобрени и 

получили финансиране са 4 училища – Първо СУ „Св. 

Седмочисленици“ гр. Търговище, Второ СУ „Проф. 

Никола Маринов“ гр. Търговище, Четвърто ОУ „Иван 

Вазов“ гр. Търговище и ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. 

Търговище. 

 Осъществен контрол от РУО за организирането и 

провеждането на възпитанието и обучението на децата и 

учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование в четири училища. 

Мярка „Организиране и провеждане на извънкласни 

инициативи по БДП за деца и ученици в системата на 

образованието“: 

Организиране и провеждане на Национално състезание по БДП: 

 Проведен училищен кръг на НС по БДП в ПГСС „Никола 

Пушкаров“ гр. Попово. 

 Проведен общински кръг на НС по БДП в община Попово. 

Отборът на ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово зае второ място 

в национален кръг на Националното състезание по БДП в гр. 

Русе. 

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

 В детските градини се проведоха тематични подвижни 

игри „Малки шофьори“, „Светофар“, „Пътни знаци“, 

дидактически игри и изложби от рисунки по БДП. Деца 

рисуваха на асфалт „Моята улица“. В електронна среда е 

изпратено послание към родителите „Как да опазим 

децата на пътя“. 

 Проведоха се демонстративни игри на интерактивен под 

с деца от ДГ „Осми март“ гр. Търговище и техните каки и 

батковци. 

 В часовете на класа се проведоха беседи на тема: 

„Правила за безопасно управление на велосипед по 
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уличното платно“, „На пътя животът е с предимство!“, „И 

улицата има правила“. Представени са видеоклипове и 

презентации по четирите тематични визуализационни 

материали: „Пиши, когато стигнеш!“, „Скоростта убива!“, 

„Коланът спасява живот!“ и „На пътя животът е с 

предимство!“.  

 В 13 училища се проведоха срещи-разговори с 

представители на РПУ Търговище, Попово, Антоново, 

Омуртаг и Опака по проблемите на пътната безопасност 

(срещите се реализираха по график от 21 до 29 юни). 

 В 16 училища се организираха изложби на рисунки на 

тема „Аз зная правилата за безопасно движение като 

пешеходец, пътник и велосипедист“. 

 Демонстрация и беседа по БДП от МОТО КЛУБ Търговище 

и представители на РУ „Полиция“ с учениците 8 – 11 

клас в училищния двор на II СУ „Проф. Никола Маринов“  

гр. Търговище. 

 В СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново на 

29.06.2021 г. се проведе практическо занятие на тема 

„Спазване на правилата за движение по пътищата” с 

участието на представители на РПУ.  

 Ученици от групата „В планините с орлите“ от IV ОУ 

„Иван Вазов” гр. Търговище на 14.06.2021 г. проведоха 

безопасно управление на велосипед в градски условия 

при интензивен трафик и при спазване на правилата за 

безопасно движение по пътищата – ръководител Емил 

Димитров.  

 Ученици от III ОУ „П. Р. Славейков“ и IV ОУ „Иван Вазов“ 

(VII клас) на 29.06.2021 г. посетиха ПГЗ гр. Търговище, 

където се запознаха с различни превозни средства и 

правилата, които те спазват при движение по пътищата. 

 На 10.06.2021 г. в СУУУС „Свети Иван Рилски“ гр. 

Търговище е проведено обучение по БДП, съвместна 

инициатива на РУ „Полиция" гр. Търговище и Обединен 

детски комплекс гр. Търговище. На 29.06.2021 г. се 

проведе практическо занятие на тема „Правила за 

безопасно управление на велосипед по уличното платно“ 

с ученици от VII, VIII клас. 

 В ОУ „Георги Бенковски“ с. Беломорци се проведе 

конкурс за рисунка „Отговорни на пътя“ за учениците от 

I – IV клас в периода 21 – 24.06.2021 г., конкурс за 

компютърна рисунка „Отговорни на пътя“ за учениците 
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от V – VII клас. Проведено състезание с велосипеди на 

спортната площадка в училището. 

 Ученици със СОП от ОУ „Климент Охридски“ гр. Попово и 

ДГ „Усмивка“ гр. Опака на 29.06.2021 г. раздаваха 

информационни материали с тематични послания към 

водачите. Шестокласници изготвиха и раздадоха 

практически препоръки за велосипедистите през лятото. 

 В ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр. Търговище учениците 

от 8-мите класове, съвместно с ОД на МВР, сектор „Пътна 

полиция“ гр. Търговище, участваха в практическо 

занятие по БДП. 

 Учениците от ОУ „Г. С. Раковски“ с. Голямо ново 

изготвиха макет на улица с кръстовища и участваха в 

практическо занятие за безопасно управление на 

велосипед на 29.06.2021 г. 

 Учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово изработиха 

постери с послания за безопасно движение по пътищата; 

участваха в изложба на рисунки „Аз зная правилата за 

безопасно движение като пешеходец, пътник и 

велосипедист“. 

 Педагогическата колегия на Центъра за специална 

образователна подкрепа гр. Търговище на 29.06.2021 г. 

организира и проведе сюжетно-ролеви игри със своите 

ученици за правилно пресичане на светофар, за 

правилно пресичане на пешеходна пътека, движение с 

велосипед, тротинетка и ролери. 

 В ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище през три от 

учебните междучасия на монитора във фоайето на 

училището вървяха кратки (до 8 минути) клипове за 

безопасност и правила за движение на водачи и други 

участници в движението. За по-широк достъп клиповете 

се качиха на електронната страница на училището. 

 На 29.06.2021 г. в ПГЗ гр. Търговище се проведе 

демонстрация на майсторско управление на лек 

автомобил на полигона в двора на училището пред 

учениците от 7 клас на III ОУ „Петко Р. Славейков" и IV 

ОУ „ Иван Вазов” гр. Търговище; изработено бе табло 

„Животът не е резервна част”, окачено в коридора на 

училището; раздадоха се флаери на учениците за 

формиране на социално отговорно поведение и култура 

на безопасно движение по пътищата. 
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 В III ОУ „Петко Р. Славейков" гр. Търговище се проведе 

практическо занятие с представител на ОД на МВР. 

Учениците изработиха постери и плакати, свързани с 

безопасното движение и повишаване знанията на децата 

и учениците по значимия обществен проблем. Излъчиха 

се обучителни видеоклипове за безопасно придвижване 

на учениците от дома до училище и обратно и за 

безопасно колоездене. 

 Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен 

детски комплекс гр. Търговище в партньорство с 

Областна администрация на 29.06.2021г. от 10:30 ч. 

пред Драматичен театър организира следните 

инициативи: флашмоб, тематична рисунка на асфалт, 

велосипеден тур, раздаване ва флаери; образователни 

игри; демонстрация от представители на БЧК за оказване 

на първа помощ; викторина. 

 На 29.06.2021 г. от 10:00 ч. в ПГСС „Никола Пушкаров" 

гр. Попово, училищният отбор, завоювал второ място на 

Националното състезание по БДП, демонстрира 

безопасно управление на велосипед. С учениците от 

осми клас се проведе викторина и ролеви игри. 

ЦСМП 

 

Брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали:  

На територията на област Търговище през второто тримесечие 

на 2021 г. са регистрирани и изпълнени в РКЦ Търговище 18 

броя повиквания, касаещи пътнотранспортни произшествия 

(ПТП). Броят на участниците при ПТП възлиза на 26 души, от 

които 21 възрастни и 5 деца. 

Брой на транспортирани до лечебни заведения 

пострадали и диагнози: 

Мобилните спешни екипи са оказали спешна медицинска помощ 

на 26 души, пострадали при ПТП, от които 21 възрастни и 5 

деца. 

Според вида на настъпилите увреди и наранявания те се 

разпределят както следва: 

 леки травми – 11 души, от които 6 души възрастни и 5 

деца; 

 средно тежки наранявания – 7 лица. Не са регистрирани 

деца; 

 тежки увреди – 7 души (няма деца); 

 без данни за травматични увреди – 1 лице; 

 починали няма. 

Оказана е своевременна, квалифицирана и  

- - 
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адекватна спешна медицинска помощ на пострадалите при ПТП. 

От пострадалите 43% са настанени за болнично лечение. 

Време за реакция:   

Средното време на реакция на спешните мобилни екипи при 

ПТП е било 10 минути: 

 Процент на изпълнените повиквания с ПТП с време, 

равно на средното време за реакция – 32%. 

 Процент на изпълнените повиквания с ПТП с време, по-

малко от средното време за реакция – 58%, т.е. до 5 

минути. 

 Процент на изпълнените повиквания с ПТП с време, по-

дълго от средното време за реакция – 10%, т.е. от 11 

минути до 18 минути. 

Всяко прието повикване, касаещо ПТП, се регистрира с код „А1” 

– животозастрашаващо състояние, и се предприемат незабавни 

мерки за реакция до една минута след приемане на 

повикването с време за достъп до осем минути. Всички приети 

повиквания в РКЦ, съответно и такива за ПТП, подлежат на 

медицински триаж съгласно медицински стандарт „Спешна 

медицина” – телекомуникационен, приоритетен екипен триаж и 

триаж на мястото на инцидента.  

Съобразно тежестта на ПТП и броя на пострадалите се 

извършва преценка от дежурен стационарен екип в РКЦ 

Търговище за изпращане на един или повече мобилни спешни 

екипи и стриктно се съблюдава Наредба № Ι-183/2002 г. за 

реда на взаимодействие между органите на МВР и ЛЗБП.  

Поведението на медицинските екипи е било релевантно на 

потребностите на пациентите и повикванията 

са били определени с код „А1” –  

животозастрашаващи състояния. За всяко ПТП с повече от 

двама пострадали, пострадали деца, пострадали чужди 

граждани или починали на мястото на инцидента при ПТП 

незабавно се уведомява дежурен служител в Министерство на 

здравеопазването по всяко време на денонощието, както и 

директора на ЦСМП – Търговище. 

На територията на област Търговище през второто тримесечие 

на 2020 г. са регистрирани и изпълнени в РКЦ Търговище 24 

броя повиквания, касаещи пътнотранспортни произшествия 

(ПТП). Броят на участниците при ПТП възлиза на 35 души, от 

които 28 възрастни и 7 деца. Мобилните спешни екипи са 

оказали спешна медицинска помощ на 35 души, пострадали при 

ПТП, от които 28 възрастни и 7 деца. Броят на регистрираните 
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ПТП за второто тримесечие на 2021 г. е с 6 по-малко в 

сравнение с второто тримесечие на 2020 г. Броят на 

участниците в ПТП за второто тримесечие на 2021 г. е с 9 души 

по-малко в сравнение с броя на участниците в ПТП за второто 

тримесечие на 2020 г. 

Оценка на постигнатите резултати от спешните мобилни екипи: 

 адекватна реакция, своевременно оказване на спешна 

медицинска помощ на пострадалите при ПТП, като се има 

предвид, че едва 10% от обслужените ПТП са с време, 

по-дълго от средното време на реакция. Причините са 

отдалеченост на филиала от местопроизшествието и 

състоянието на пътната инфраструктура; 

 на мястото на инцидента са предприети мерки и е 

оказано съдействие за обезопасяване на района; 

 информиране на РКЦ за броя на пострадалите; 

 организиране и осигуряване извозването на труп, 

подлежащ на съдебномедицинска експертиза до ЛЗБП; 

 извършени в пълен обем лечебно-диагностични действия 

на пострадалите. 

В ЦСМП – Търговище се води амбулаторен дневник УФ 74 А-262 

за пострадалите при ПТП, утвърден от Министерство на 

здравеопазването, където се регистрира информацията за дата, 

час, място на произшествието, лични данни на пострадалите и 

поставена диагноза. Данните от амбулаторния журнал се 

съхраняват за срок от пет години. 

В ЦСМП – Търговище са предприети  и планирани мерки и 

действия с оглед осигуряване на безопасни транспортни мисии 

и изпълнение на ЗДвП по време на работа. Създадени са 

Вътрешни правила за управление на транспортната дейност, 

запознаване с Наредбата, определяща реда и условията, при 

които се използва специален режим на движение. Извършват се 

текущи и планирани проверки, ремонтни дейности и техническо 

обслужване на санитарните автомобили. Извършват се 

обучения през всяко тримесечие на шофьорите от ЦСМП – 

Търговище и тестуване. 

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

През целия ден на 29 юни ЦСМП е осигурил дежурен екип на 

критичен пътен участък. На всички ленейки са били окачени 

миниплакати, а при домашните посещения са раздавани 

листовки с послания за спазване на правилата за БДП. 
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РЗИ 

 

 

Мярка „Провеждане на минимум 4 редовни заседания на 

ОКБДП и изпълнение на взетите решения“: 

Участие в редовно заседание на ОКБДП и съгласуване проект 

на решение. 

Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседания на ОКБДП“: 

Докладване за изпълнени мерки по БДП за първото тримесечие 

на 2021 г. 

Мярка „Обезпечаване на ОКБДП с необходимия човешки 

и технически ресурс за координация на областната 

политика по БДП“: 

Излъчване на представители за актуализация състава на 

ОКБДП. 

Мярка „Провеждане на кампании в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици“: 

РЗИ – Търговище проведе 2 обучения, в 1а и в 1б клас 

на I СУ „Св. Седмочисленици“, гр. Търговище. 

Презентирана беше темата: „Какво трябва да знае  

пешеходецът?“ – къде и как се движи пешеходецът, 

значението на светлините на светофара и коя светлина 

осигурява предимство пред другите участници в движението. 

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

По повод  отбелязване на 29 юни – денят за безопасност на 

движение по пътищата, РЗИ се включи в съвместно отбелязване 

и реализиране на обща инициатива от всички ангажиран 

институции в ОКБДП. РЗИ проведе тематична викторина за 

малчуганите и раздаде листовки „Безопасното движение има 

своите правила“ – за това какво самите те могат и трябва да 

направят, за да съхранят живота и здравето си на пътя. 

  

БЧК 

 

 

Мярка „Провеждане на обучения на тема реакция при 

настъпило ПТП и оказване на първа помощ на 

пострадали“: 

Проведени обучения на групи от населението по първа 

долекарска помощ: кандидат-водачи на МПС – 381. Всички 

курсисти получиха Евросертификат – удостоверение, след 

успешно полагане на тест и решаване на практически казус по 

оказване на първа долекарска помощ на пострадали. Условията 

и редът на обучението са одобрени от Министерството на 

здравеопазването и Министерството на образованието и 

науката с Наредба № 24 от 02.12.2002 г. 

- - 
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В сравнение със същото тримесечие на миналата година този 

резултат е двукратно завишен, което се дължи на действалите 

тогава ограничения за групови обучения, предвид 

епидемичната обстановка. 

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

Информационна кампания и демонстрации по оказване на ПДП 

по повод 29 юни – Национален ден за пътна безопасност. 

Участие на доброволци на БЧК в партньорски инициативи. 

ООАА 

 

 

Мярка „Провеждане на специализирани операции след 

направен анализ на пътнотранспортната обстановка“: 

Брой на извършените пътни проверки за периода от 01.04.2021 

г. до 30.06.2021 г., брой на наложените глоби и актове за 

установяване на административни нарушения, общ обем на 

наложените глоби: 

 Извършените пътни контролни проверки за периода са: 

 автобуси – 137 бр.; 

 товарни автомобили: 1 693 бр.; 

 таксиметрови автомобили: 812 бр.; 

 учебни автомобили: 0 бр.; 

 леки автомобили, извършващи нерегламентирани 

превози, съвместно с МВР: 23 бр.; 

 общ брой проверени работни дни: 53 409 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, извършващи 

обществен превоз за пътници, товари и таксиметров превоз: 90 

бр.  

Общ брой проверени работни дни: 40 267 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, извършващи 

обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС: 60 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, извършващи 

периодичен преглед за техническа изправност на ППС: 26 бр. 

 Изпитани кандидати за придобиване на правоспособност 

за управление на МПС: теория: 831 кандидати, практика: 874 

кандидати, успеваемост 73,5%. 

 Изпитани кандидати за придобиване на свидетелство за 

превоз на опасни товари: 622 бр., успеваемост 85,75%; 

 Изпитани кандидати за придобиване на удостоверение за 

„Водач на лек таксиметров автомобил“: 37 бр., успеваемост 

51%; 

- - 
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 Приети заявления за издаване на лиценз или 

продължаване на срока на лиценз  за обществен превоз на 

пътници и товари: 

 за международен превоз – 19 бр.; 

 за вътрешен превоз – 3 бр. 

 Приети заявления за издаване на: 

 карта за квалификация на водач: 600 бр.; 

 карта за дигитален тахограф: 469 бр.; 

 свидетелство за превоз на опасни товари: 35 бр. 

 Съставени АУАН – 955 бр., от които: 

 на водачи на ППС: 789 бр.; 

 при проверка на фирми, извършващи обществен 

превоз на пътници и товари: 144 бр.; 

 на водачи, извършващи „нерегламентиран 

превоз“: 18 бр. 

 Брой издадени наказателни постановления: 966 бр. 

 Сума на наложените глоби и/или имуществени санкции: 

678 830 лв.; 

 Брой приложени Принудителни административни мерки: 

400 бр. 

Обучението, образованието и възпитанието на бъдещите 

кандидати е основен приоритет на МТИТС, затова се извършва 

постоянен мониторинг върху провеждането на изпитите на 

кандидати за придобиване на правоспособност за управление 

на МПС. Залите за изпити и автомобилите по управление са 

снабдени с камери за видеонаблюдение, което снижава до 

минимум възможността от неправомерно получаване на 

положителен резултат. 

За подобряване  безопасността на движение по пътищата в 

област Търговище представител на ООАА  участва в комисия 

към Община Търговище. На тази комисия се дават и разглеждат 

предложения за подобряване на пътната обстановка в 

общината за намаляване на предпоставките за ПТП и 

транспортния травматизъм. 
РДПБЗН Мярка „Повишаване капацитета на компетентните органи 

за управление, координация и контрол при настъпило 

ПТП“: 

През второто тримесечие на 2021 г. служителите от РДПБЗН – 

Търговище са взели участие при ликвидирането на последиците 

от 2 броя пътнотранспортни произшествия. По Районни служби 

към РДПБЗН –Търговище произшествията са разпределени, 
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както следва: РСПБЗН – Търговище – 0 бр., РСПБЗН – Попово – 

1 бр., РСПБЗН – Омуртаг – 1 бр. и РСПБЗН – Антоново – 0 бр. 

Дейността на пожарникарите в повечето случаи е 

представлявала: обезопасяване на ППС (изключване/ 

премахване на акумулаторната батерия, спиране крановете на 

газова бутилка, обезопасяване против потегляне), разпъване и 

рязане на конструкцията на автомобила за достигане до 

пострадалите и извличането им, осветяване на мястото на 

възникнало ПТП за извършване на оперативно-следствени 

действия, разчистване на пътното платно за осигуряване на 

нормалната му проходимост.  

За същия период на 2020 г. служителите от РДПБЗН – 

Търговище са взели участие при ликвидирането на последиците 

от 3 броя пътнотранспортни произшествия (РСПБЗН – 

Търговище – 2 бр., РСПБЗН – Попово – 1 бр., РСПБЗН – Омуртаг 

– 0 бр. и РСПБЗН – Антоново – 0 бр.). 

Служителите от РДПБЗН – Търговище са се справили успешно 

при ликвидирането на последиците от възникналите ПТП през 

второто тримесечие на 2021 г. 

Служителите от РДПБЗН – Търговище периодично утвърждават 

своите знания и умения за отстраняване последствията от 

възникнало ПТП чрез целогодишно провеждане на теоретични и 

практически занятия, като практическите бяха спрени до 

04.02.2021 г. във връзка с въведеното извънредно положение 

по повод пандемията от COVID-19. 

Мярка „Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността 

на движение по пътищата“: 

Извършена демонстрация на аварийно-спасителна техника. 

 


