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

26 ФЕВРУАРИ 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 

    1. Във връзка с писмо изх. №01-469/25.09.2020 
г. на ДАБДП относно изпълнение на мярка №100 от 
Плана за действие за подобряване на БДП за 2020 
г. секретариатът на ОКБДП: 1) координира 
извършването на обходи и огледи за състоянието 

на общинската и уличната пътна мрежа по общини, 
2) разпространи допълнителни указания на ДАБДП 
относно подготовката на докладите, 3) изготви и 
представи в ДАБДП график за планираните обходи 
и огледи, 4) обезпечи изготвянето на доклади по 

общини, съдържащи констатации за състоянието и 
набелязани превантивни и/или корективни мерки, 
5) с писмо изх. №ОКД-09-1-106/18.11.2020 г. на 
областния управител представи в срок обобщен 
доклад на ниво област в ДАБДП. 

С оглед на постъпили с писмо изх. №01-
733/22.12.2020 г. на ДАБДП констатации във 
връзка с изпълнена мярка №100 от Плана за 
действие за подобряване на БДП за 2020 г., с писмо 
изх. №ОКД-09-1-147/19.01.2020 г. на областния 
управител членовете на комисията се информираха 
за допуснати пропуски в попълнените образци с 
резултатите от обходите и огледите и 
необходимостта от надграждане на информацията 
чрез регулярното изпълнение на мярката. 
    2. Във връзка с писмо изх. №01-
411#19/06.10.2020 г. на ДАБДП, с което се 
предоставят методически указания за приемане и 
прилагане на единни Правила за състава, 
функциите, дейността и организацията на работа на 

областните комисии по БДП, секретариатът на 
ОКБДП създаде необходимата организация за: 1) 
разработване на проект на Правила, съгласно 
образец, утвърден от ДАБДП и 2) разглеждане и 
обсъждане на Правилата на заседание на 

комисията. След съгласуване на изготвения проект 
на Правила от членовете на ОКБДП, съгласно 
Решение №1 по Протокол №22/10.12.2020 г., 

- - 
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областният управител утвърди със Заповед 
№481/14.12.2020 г. Правила за състава, 
функциите, дейността и организацията на работа на 
ОКБДП в област Търговище, като същите са в сила 
от 01 януари 2021 г. 
В отговор на писмо изх. №ОКД-09-14-
11/06.11.2020 г. на областния управител, в 
Областна администрация – Търговище постъпи 
писмо от ДАБДП, изх. №01-587-1/11.11.2020 г., с 

което Агенцията дава допълнителни указания и 
разяснения относно приемането и прилагането на 
единните Правила за състава, функциите, 
дейността и организацията на работа на областните 
комисии по БДП, както и по отношение 

практическата организация на работата на 
комисията. Предоставените указания са отчетени и 
внедрени от секретариата на ОКБДП при 
организацията на административните процеси, 
свързани с дейността на комисията. 

    3. Координиране разработването и 
представянето от общинските администрации и ОПУ 
– Търговище на мерки по БДП за целите на 
изготвянето на Годишна областна План-програма по 
БДП. Систематизиране на предоставената 

информация в единна План-програма за 
изпълнение на областната политика по БДП за 2021 
г. и обезпечаване приемането ѝ като проект на 
заседание на ОКБДП, съгласно Решение №4 по 
Протокол №22/10.12.2020 г., като същият е 
изпратен до председателя на ДАБДП с писмо изх. 
№09-1-123/14.12.2020 г. на областния управител. 
Във връзка с получено становище изх. №01-561-
43/16.12.2020 г. на ДАБДП относно необходимост 
от допълване и конкретизиране на заложените 

мерки в План-програмата за изпълнение на 
областната политика по БДП за 2021 г. и при 
отчитане дадените указания в тази насока, 
секретариатът на ОКБДП създаде своевременна 
организация за координиране предоставянето на 

липсващата информация от отговорните членове на 
комисията. След изпращане на ревизираната План-
програма до председателя на ДАБДП, същата е 
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публикувана на интернет страницата на Областна 
администрация – Търговище на следния адрес: 
https://tg.government.bg/page.php?58. 
    4. Координира разработването и приемането на 
график за провеждане на заседанията на ОКБДП за 
2021 г., съгласно Решение №2 по Протокол 
№22/10.12.2020 г.   
    5. Във връзка с писма изх. №№ 01-
638/18.11.2020 г. и 01-638-20/09.12.2020 г. на 

ДАБДП относно специализирани онлайн обучения 
за членове на ОКБДП секретариатът на комисията: 
1) информира общините и ОПУ – Търговище за 
предстоящите обучения, 2) координира участието 
на техни представители и 3) изпрати в ДАБДП 

присъствен списък на участвалите в обучението, 
проведено на 17 декември 2020 г. 
    6. С оглед необходимостта от актуализиране 
състава на ОКБДП, с писмо изх. №ОКД-09-1-
123/14.12.2020 г. на областния управител от 

отговорните институции/организации, представени 
в комисията, бе изисквано да излъчат от състава си 
членове, заемащи длъжност, регламентирана в 
Правилата за състава, функциите, дейността и 
организацията на работа на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата към 
областния управител на област Търговище чрез 
подаване на съответната писмена информация. В 
съответствие с постъпилата информация от 
членовете на комисията областният управител 
издаде Заповед №2/04.01.2021 г. за утвърждаване 
състава на ОКБДП. 

Община 
Търговище  

     Извършени ремонтни дейности на тротоари, 
банкети, мостове, спирки на градския транспорт, 
междублокови пространства крайпътни 

пространства и др.  
    През четвъртото тримесечие на 2020 г. бяха 
извършени ремонтни дейности в гр. Търговище: 
ремонт на бул. „Цар Освободител“, ремонт на ул. 
„Първи май“, ремонт на ул. „Владая“ в кв. „Борово 

око“, ремонт на ул. „Брегалница“, ремонт на ул. 
„Орловец“, ремонт на ул. „Елена“ и ремонт на ул. 
„Тополница в кв. Въбел. 

- - 

https://tg.government.bg/page.php?58
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    През последното тримесечие на 2020 г. бяха  
извършени огледи на състоянието на пътната 
инфраструктура преди настъпване на зимния сезон.  
    Комисията по транспорт и безопасност на 
движението при Община Търговище, назначена със 
Заповед 3-01-42/21.01.2020 г., Протокол 
№7/17.12.2020 г. 
    Разработване на годишни доклади за БДП на 
общинско ниво и представянето им в ОКБДП. 

    Извършено подрязване на клони и храсти по 
пътни банкети и събиране на тревните отпадъци. 
    Освежаване на хоризонталната маркировка и 
вертикалната сигнализация. 
    Обезопасяване на пешеходното и велосипедно 

движение, специално обезопасяване на зоните на 
учебни и детски градини. 
    Община Търговище има конкретно постигнати 
резултати през четвъртото тримесечие на  
2020 г. 

Община 
Попово  

   1. Възстановени са тротоарните настилки, 

предвидени в План-програмата за 2020 г.: 
Извършена е подмяна на тротоарна настилка по ул. 
„Хаджи Димитър” в участъка от ул. „Мара Тасева” 
до ул. „Генерал Баранов” двустранно, от запад и от 

изток. Служителите от строителната група на Звено 
„Инфраструктура и благоустрояване“ при Община 
Попово поставят нова тротоарна настилка и монтаж 
на бордюри. 
    2. Изготвен и приет Устройствен правилник за 

организацията и дейността на Общинска комисия по 
безопасност на движението по пътищата към 
Община Попово. 
    3. Изграден паркинг в междублоковото 
пространство и в централна градска част. 

    4. Опреснени пешеходни пътеки и  
подмяна на пътните знаци. 
    5. Поддържане на знаковото стопанство, 
подмяна на вертикална пътна маркировка. 
    6. Продължава подмяната на уличното 
осветление в града с LED осветление. 
    7. Община Попово продължава почистването на 
дървесната и храстовидна растителност. 

  -  
    
     

- 



6 
 

    8. Обозначени са изкуствените ограничители за 
скорост в с. Дриново със знак А13 – „Изкуствени 
неравности по платното за движение“ и е положена 
хоризонтална маркировка. 
    9. Поставени са пътни знаци А12 – „Неравности 
на платното за движение“ между с. Медовина и с. 
Посабина с  допълнителна указателна табела Т2 (3 
км) за дължина на неравния участък. 
    10. Знакът Б1 – „Пропусни движещите се по пътя 

с предимство“, който беше сложен неправилно на 
пътя от с. Глогинка към път II-51 след ЖП прелеза 
от дясната страна на платното за движение, вече е 
сложен правилно. 
    С изпълнение на предвидените мерки е 

подобрена безопасността на движението по 
пътищата. 

Община 
Омуртаг  

  Рехабилитация на ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Стара 
планина“ гр. Омуртаг /последен етап/. 
  Рехабилитация на ул. „Цар Освободител“ гр. 

Омуртаг /последен етап/. 

- - 

Община 
Антоново 
 
 

  Участие в неприсъствени заседания на областната 
комисия по БДП и изпълнение 
на взетите решения. Докладвани мерки на 
тримесечни заседания на ОКБДП. 
  През четвъртото тримесечие на 2020 г. са 
изпълнени следните  инженерни мерки по пътната 
инфраструктура:  

1. Общинска пътна мрежа: 
 Кърпеж на общински път  

с. Китино – с. Цветница – 5,5 км. 
 Частично чакълиране на път с. Малка 

Черковна – 200 м.  
 Премахнати са 2 /два/ броя неравности от 

общинската пътна мрежа във връзка със 

зимното снегопочистване.  
 Изкастрени са крайпътните дървета със 

специализирана общинска техника по 
пресечката Семерци – Пиринец – Попово – 
15 км. 

 Поставени са видеокамери за постоянно 
видеонаблюдение на: 

- Третокласен път с. Моравка – 1 бр. 

- - 
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- Третокласен път с. Таймище – 1 бр. 
- Третокласен път с. Стеврек – 1 бр. 
- Четвъртокласен път с. Семерци – 1 бр. 
2. Общинска улична мрежа: 
 Чакълиране и подготовка за асфалтиране на 

три броя общински улици: 
- ул. „Църковна“, с. Разделци – 500 м. 
- ул. „Борис Златков“, с. Добротица – 500 м. 
- ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Рожен“, с. 

Моравка – 750 м.  

Община Опака   Участие в неприсъствени заседания на областната 
комисия по БДП и изпълнение на взетите решения. 
Докладвани мерки на тримесечни заседания на 
ОКБДП. 

  През четвъртото тримесечие на 2020 г. са 
изпълнени следните инженерни мерки по пътната 
инфраструктура:  
    1. Общинска пътна мрежа: 

- Извършено е почистване от храстовидна 

растителност на участък от общинската пътна 
мрежа TGV1100 Крепча – Гърчиново граница 
общ. (Опака – Иваново); 

- Извършено е почистване от храстовидна 
растителност на участък от общинската пътна 
мрежа ТGV2101 Крепча – Голямо Градище 
граница общ. (Попово – Опака). 

     2. Общинска улична мрежа: 
     Ремонт на участъци от улици в три населени 
места както следва: 

- с. Голямо Градище участъци от улици: 
„Георги Димитров“, „Костадин Петров“, 
„Владая“, „Стара планина“, „Михаил 
Томанов“, „Плевен“, „Ивайло“, „Йордан 
Куругяуров“, „Кирил и Методий“, „Иван 

Николов“, „Радецки“, „Витоша“;  
- с. Гърчиново участъци от улици: „Слав 

Колев“ и „Отец Паисий“; 
- в гр. Опака участъци от улици: „България“ и 

„Христо Ботев“. 

- - 

ОДМВР 
 
 

Изпълнени мерки по областната  
План-програма за БДП: Състоянието на пътната 
безопасност в област Търговище, като цяло и по 

- - 
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общини, през последното тримесечие на 2020 г. е 
значително подобрено спрямо това от 2019 г. и по 
трите показателя в съответствие с прилаганите 
мерки от страна на ОДМВР – Търговище за 
намаляване не предпоставките за настъпване на 
пътнотранспортни произшествия. 
Пътнотранспортен травматизъм: 
  ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР: 
10 

  Загинали: 1 
  Тежко ранени: 11 
  Тенденция спрямо предходния период 
(спад/покачване по показателите ПТП, загинали и 
тежко ранени): Спрямо същия период на 2019 г. 

ПТП с пострадали са с 14 по-малко. Загиналите 
граждани са с 10 по-малко от 2019 г. Ранените 
граждани са с 18 по-малко от 2019 г. 
  Анализ на тенденциите: През 2020 г. има 
подобрения и по трите показателя спрямо същия 

период на 2019 г. 
  Загинали и тежко ранени по вид на участниците 
в ПТП: През последното тримесечие на 2020 г. по 
вид загиналите са както следва: 

- 1 загинал водач на МПС; 

- 4 ранени пешеходци;  
- 7 ранени пътници. 

  ПТП, загинали и тежко ранени, разпределени по 
общини: 
Община Търговище – 6 ПТП с 1 загинал и 7 ранени. 
Община Попово – 2 ПТП с 2 ранени. 
Община Омуртаг – 2 ПТП с 2 ранени. 
Община Антоново – няма тежки ПТП. 
Община Опака – няма тежки ПТП. 
  Издадени писмени предупреждения, сигнални 

писма и разпореждания:  
До общини: 12 
До ОПУ: 14 
До фирми, поддържащи пътя: 0 
  Предприети дейности по отстраняване на 

несъответствията: Извършване на проверки за 
отстраняване на посочените несъответствия в 
предвидения срок за изпълнение. 



9 
 

ОПУ 
 
 

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

 Взривни работи; 

 Изкопни работи; 

 Конструктивни съоръжения; 
 Машинно полагане на неплътна асфалтова 

смес; 
 Машинно полагане на плътна асфалтова смес; 

В момента се работи по цялото трасе с дължина 

16,32 км. 
    2. 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. 

Повишаване на технико-експлоатационните 
характеристики на РПМ и намаляване на ПТП: 

 Машинно почистване на земни окопи; 
 Попълване на банкети машинно; 
 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения. 

    3. 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. 

Повишаване на технико-експлоатационните 
характеристики на РПМ и намаляване на ПТП: 

 Машинно почистване на земни окопи; 
 Попълване на банкети машинно; 
 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения. 

    4. 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. 

Повишаване на технико-експлоатационните 
характеристики на РПМ и намаляване на ПТП: 

 Озеленяване и ландшафтно оформяне; 

 Машинно подравняване на банкети; 
 Машинно почистване на земни окопи; 
 Попълване на банкети машинно; 
 Студено технологично фрезоване; 

 Студено рециклиране; 
 Машинно полагане на неплътна асфалтова 

смес. 

- - 
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    5. 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. 

Повишаване на технико-експлоатационните 
характеристики на РПМ и намаляване на ПТП: 

 Машинно почистване на земни окопи; 
 Попълване на банкети машинно; 
 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения. 

    6. 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. 

Повишаване на технико-експлоатационните 
характеристики на РПМ и намаляване на ПТП: 

 Машинно почистване на земни окопи; 
 Попълване на банкети машинно; 
 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения. 

    7. Превантивен ремонт на път III-4802 (о.п 
Омуртаг – Котел) – Илийно от км 0+000 до км 

10+400. 
Повишаване на технико-експлоатационните 

характеристики на РПМ и намаляване на ПТП: 
 Машинно почистване на земни окопи; 
 Попълване на банкети машинно; 

 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения. 
    Първокласна пътна мрежа: 

 Машинно подравняване на банкети;  

 Машинно попълване на банкети; 
 Оформяне короните на дърветата;  
 Изсичане на храсти и млада гора; 
 Възстановяване на повредени и стари 

ограничителни системи; 
 Ръчно полагане на асфалтова смес по 

дефектирала пътна настилка. 

Второкласна пътна мрежа: 
 Машинно попълване на банкети; 
 Оформяне короните на дърветата;  
 Изсичане на храсти и млада гора; 
 Възстановяване на повредени и стари 

ограничителни системи; 
 Ръчно полагане на асфалтова смес по 

дефектирала пътна настилка. 
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    Третокласна пътна мрежа: 
 Машинно подравняване на банкети;  
 Машинно попълване на банкети; 
 Оформяне короните на дърветата;  
 Изсичане на храсти и млада гора; 
 Ръчно полагане на асфалтова смес по 

дефектирала пътна настилка. 

РУО 
 

 

1. Обучение на деца и ученици по БДП в 
системата на образованието 

Изпълнена 
Осигуряване на ефективен учебен процес по 
БДП чрез: 

 Повишаване квалификацията на учителите, 

преподаващи БДП. 

Съгласно утвърдения Списък-Образец №1 за 
учебната 2020/2021 година, обучението по 
безопасност на движението по пътищата е 
възложено на учители с придобита квалификация 
„Методика на обучението по Безопасност на 
движението по пътищата“. 

В изпълнение на раздел VIII, А от Система за 
организация и управление на дейностите, свързани 

с възпитанието и обучение по БДП в системата на 
предучилищното и училищното образование, 
утвърдена със Заповед №РД09-1289/31.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката, през 
месец октомври 2020 г., обучени бяха 118 

педагогически специалисти: 

     - „Методика на обучението по БДП” – 37 учители; 
     - „Интерактивни технологии и техники в 
обучението по БДП” – 30 учители; 

     - „Актуални проблеми на обучението и 

възпитанието по БДП” – 24 учители; 
     - „Специфични умения за работа в комисия по 
БДП” – 18 учители; 

     - „Планиране, организация и контрол” – 9 
директори на детски градини и училища.  

  Усъвършенстване на изискванията към 
материално-техническата база за обучение по БДП. 

- - 
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В 9 училища и 4 детски градини обучението по 
БДП се провежда в специализирани кабинети. Пет 
училища и 5 детски гради провеждат практически 
занятия по БДП на площадки. 97% от учениците са 

осигурени с учебни помагала и учебни тетрадки.   

По Национална програма „Осигуряване на 
съвременна образователна среда“, Модул 
„Площадки за обучение по безопасност на 
движението по пътищата“, четири училища от 
област Търговище получиха финансиране: 

- за изграждане на външна и вътрешна 
площадка за обучение по БДП и съответното 
оборудване – Средно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Антоново, Основно училище „Любен 
Каравелов“ гр. Попово и Трето основно училище „П. 
Р. Славейков“ гр. Търговище; 

- вътрешна подвижна площадка и оборудване 
– Първо начално училище гр. Омуртаг.  

 Оценяване на резултатите от обучението и 
статута на обучението в системата на 
предучилищното и училищното образование: 

За учениците от начален и прогимназиален етап 
в края на последния учебен час са провеждани 5–

минутка по БДП, които са отразявани в дневника на 
паралелката. 

В периода  ноември – 31 декември 2020 година 
в училищата е осъществено онлайн обучение по БДП 
по график в часа на класа, чрез видео уроци и 

презентации, „е-БДП минутки”, „Виртуална разходка 
с автомобил“.  

Проведени са дистанционно уроци по БДП, в 
които са представени видеоклипове и презентации 
по четирите тематични визуализационни материали: 
„Пиши, когато стигнеш!“, „Скоростта убива!“, 
„Коланът спасява живот!“ и „На пътя животът е с 
предимство!“ в съответствие с разработките на 
ДАБДП и образователна платформа „Уча.се“. 
Всички учители в своята работа използват: 
публикуваните на сайта на Министерство на 
вътрешните работи справки за ПТП с деца и ученици 
и публикуваните на официалната страница на МОН 
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материали за онлайн обучението по БДП в 
Националната електронна библиотека на учителя 
ELearn. 

2. Мерки на училищните комисии в развитието 
на средата за обучение по БДП и прилежащата 
пътна инфраструктура, и организация на 
движението в непосредствена близост до 
училището. 

Изпълнена 

 Във всички училища са изградени училищни 
комисии по БДП;  

 Извършен преглед в началото на учебната 
година на районите около училищата/детските 

градини във връзка с тяхното обезопасяване – 
пешеходни пътеки, пътни знаци и предпазен 
парапет пред централните входове на училищата и 
детските градини. 

 Не е позволен достъпът на превозни средства 
в дворовете на институциите. 

 Проведени родителски срещи в начален етап 
/1-4 клас/, на които съвместно с родителите е 
определен най-безопасният път за децата от 
училище до дома. 

 Извършена оценка от родители на 
първокласници на маршрута от училище до дома, 
чрез контролни карти. 

Проведени срещи на ученици с представители на 

сектор „Пътна полиция” за безопасно участие на 
децата/учениците в движението по пътищата. 

3. Ограничаване на рисковете от ПТП при 
осъществяване на организиран превоз на деца, 
свързан с учебна и/или извънучебна дейност в 

системата на предучилищното и училищно 
образование. 

Изпълнена 
В началото на учебната 2020/2021 година са: 
 Проведени са тематични родителски срещи за 

определяне на безопасен маршрут за учениците в 
начален етап. 

 Осигурени са придружители в автобусите.  
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 Районите на училищата и детските градини са 
обезопасени с пешеходни пътеки.  

 Директорите на образователните институции, 
които притежават собствени автобуси, осъществяват 
ежедневен контрол за готовността на водачите на 
МПС и на превозните средства, които извозват деца 
и ученици. 

 За пътуващите ученици с училищни автобуси 
са проведени начални и периодични инструктажи за 

безопасност на движението по пътищата и за 
поведението им по време на пътуване.   

 Извършен е периодичен инструктаж на 
шофьорите на училищни автобуси за безопасност и 
хигиена на труда и противопожарна охрана. 

 Ежемесечно със заповед на директора на 
съответното училище се определят дежурни 
учители, които ще придружават учениците, 
ползващи училищните автобуси. 

 Провеждат се предпътни медицински 

прегледи на водачите на училищните автобуси. 

ЦСМП 
 
 

    На територията на област Търговище през 
четвъртото тримесечие на 2020 г. са регистрирани 
и изпълнени в РКЦ Търговище 33 броя повиквания, 
касаещи пътнотранспортни произшествия /ПТП/. 
Броят на участниците при ПТП възлиза на 36 души, 
от които 35 възрастни и 1 дете. 
    Мобилните спешни екипи са оказали спешна 
медицинска помощ на 36 души, пострадали при 
ПТП, от които 35 възрастни и 1 дете. 
    Според вида на настъпилите увреди и 
наранявания те се разпределят както следва: 

- леки травми – 21 души, от които 20 души 
възрастни и 1 дете. Диагнози: Охлузване и 
нараняване; 

- средно тежки наранявания – 7 души 
възрастни /няма деца/. Диагнози: С 
фрактури на кости и ставни структури; 

- тежки увреди – 8 души възрастни. 
Диагнози: С комбинирани и съчетани 

травми на тяло и глава; 
- починал е 1 човек  възрастен /няма деца/. 

- 
 

- 
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    Средно 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 
е 36,36%.  

- Процент на изпълнените повиквания с ПТП с 
време по-малко от средното време за 
реакция е 48,49%, т.е. до 5 минути.  

- Процент на изпълнените повиквания с ПТП с 

време по-дълго от средното време за 
реакция е 15,15%, т.е. от 11 минути до 18 
минути. 

    Сравнителният анализ между третото и 
четвъртото тримесечие за 2020 г. сочи следните 

зависимости. През четвъртото тримесечие на 2020 
г. са регистрирани с 13 броя по-малко ПТП. 
Участниците в ПТП са със 19 броя по-малко, като 
пострадалите деца са с 19 по-малко. Леките травми 
са констатирани сред преобладаваща част от 

участниците в ПТП. За разлика от третото 
тримесечие на 2020 г., през четвъртото тримесечие  
са констатирани 6 броя средно тежки травматични 
увреди по-малко. 
    За сравнение, за четвъртото тримесечие на 2019 

г. са регистрирани 37 ПТП и са изпълнени и приети 
37 повиквания за ПТП инциденти. Броят на 
регистрираните участници в ПТП е 68 души, от 
които 61 души възрастни и 7 деца. Броят на 
регистрираните ПТП за четвъртото тримесечие на 
2019 г. е с 4 повече в сравнение с четвъртото 
тримесечие на 2020 г. Броят на участниците в ПТП 
за четвъртото тримесечие на 2019 г. е с 32 души 
повече в сравнение с броя на участниците в ПТП за 
четвъртото тримесечие на 2020 г. 

    Оказана е своевременна, квалифицирана и 
адекватна спешна медицинска помощ на  
пострадалите при ПТП. От пострадалите 43% са 
настанени за болнично лечение. Поведението на 
медицинските екипи е било релевантно на 

потребностите на пациентите и повикванията са 
били определени с код „А1” – животозастрашаващи 
състояния. 
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    Оказването на своевременна, адекватна спешна 
медицинска помощ на пострадалите при ПТП и 
взаимодействието с органите на МВР е ключов 
приоритет в дейността на ЦСМП – Търговище, 
заложен в ежегодните стратегически и оперативни 
планове на организацията. 

РЗИ 
 
 

Продължаващата кризисна ситуация в страната 
силно затруднява изпълнението на предвидените 
дейности по областната план-програма за БДП. Във 

връзка с това, с цел адаптиране към изпълнение на 
мерките, от страна на РЗИ – Търговище са 
предоставени информационни материали /брошури/ 
по БДП на деца от ДГ в гр. Попово и ученици от 
училища в община Търговище и с. Надарево, както 

и на жители от с. Висок, с. Макариополско и с. 
Светлен, с цел отправяне на послания за социално-
отговорно поведение и култура за безопасно 
движение по пътищата. 

1. Участие в редовните 
заседания на ОКБДП и 
изпълнение на взетите 

решения: 
 Съгласуване и 

приемане на: 
- Проект на решение за 
трето тримесечие на 

2020 г. 
- Правила за състава, 
функциите, дейността и 
организацията на  
работата на ОКБДП; 

- График за провеждане 
на заседанията за 2021 
г.;  
- Проект на годишна 
областна план-програма 
за изпълнение на 
областна политика по 
БДП за 2021г. 
 Представяне на 

актуални членове, 
които да бъдат 
включени в състава 
на ОКБДП. 

2. Докладване на 
изпълнени мерки по 

БДП на тримесечна  
база на редовни 
заседанията на ОКБДП. 

- 

БЧК 
 

 

    1. Проведени обучения на  
групи от населението по първа долекарска  

помощ: кандидат-водачи на МПС – 190; първа  
помощ на работното място – 8. 
    2. Популяризиране на приложението на БЧК 

- - 
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по първа помощ. Информационна кампания  
за Световния ден на първата помощ. 

ООАА 
 
 

Брой на извършените пътни проверки за 
периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 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 : 94 бр.; 
     - товарни автомобили: 1 471 броя; 
     - таксиметрови автомобили: 641 бр.; 
     - учебни автомобили: 0 бр.; 
     - леки автомобили, извършващи 

нерегламентирани превози, съвместно с МВР: 14 
бр.; 
    - общ брой проверени работни дни:  
42 064 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, 

извършващи обществен превоз за пътници, 
товари и таксиметров превоз: 145 бр.  
Общ брой проверени работни дни:  
48 394 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, 
извършващи обучение на кандидати за 
придобиване на правоспособност за 
управление на МПС: 10 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, 
извършващи периодичен преглед за 
техническа изправност на ППС: 10 бр. 

 Изпитани кандидати за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС: 
- Теория: 430 кандидати, успеваемост 70%; 
- Практика/управление на ППС: 504 

кандидати, успеваемост 62%. 
 Изпитани кандидати за придобиване на 

свидетелство за превоз на опасни товари: 46 
бр., успеваемост 82%. 

 Изпитани кандидати за придобиване на 

удостоверение за „Водач на лек таксиметров 
автомобил“: 12 бр. 

- - 



18 
 

 Изпитани кандидати за „Ръководител на 
таксиметрова дейност“: 10 бр. 

 Приети заявления за издаване на лиценз или 
продължаване на срока на лиценз за 
обществен превоз на пътници и товари: 
- За международен превоз – 7 бр.; 
- За вътрешен превоз – 1 бр. 

 Приети заявления за издаване на: 
- Карта за квалификация на водач: 213 

бр.; 
- Карта за дигитален тахограф: 160 бр.; 
- Свидетелство за превоз на опасни 

товари: 40 бр. 
 Съставени АУАН – 931  бр., от които: 

- На водачи на ППС:  666  бр.; 
- При проверка на фирми, извършващи 

обществен превоз на пътници и товари:  
257 бр.; 

- На водачи, извършващи 

„нерегламентиран превоз“: 8 бр. 
 Брой издадени наказателни постановления: 

1 103 бр. 
 Сума на наложените глоби и/или 

имуществени санкции:  901 060,00 лв. 
 Брой приложени Принудителни 

административни мерки: 452 бр. 

РДПБЗН     1. Участие на служителите на РДПБЗН в 
отстраняване на последствията от ПТП  
    През четвъртото тримесечие на 2020 г. 

служителите от РДПБЗН – Търговище са взели 
участие при ликвидирането на последиците от 5 
броя пътно-транспортни произшествия. По Районни 
служби към РДПБЗН – Търговище произшествията 
са разпределени както следва: РСПБЗН – 

Търговище – 2 бр., РСПБЗН – Попово – 0 бр., 
РСПБЗН – Омуртаг – 2 бр. и РСПБЗН – Антоново – 1 
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 

- - 
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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 2019 г. служителите от 
РДПБЗН – Търговище са взели участие при 
ликвидиране на последиците от 13 броя пътно-
транспортни произшествия (РСПБЗН – Търговище – 

2 бр., РСПБЗН – Попово – 4 бр., РСПБЗН – Омуртаг 
– 6 бр. и РСПБЗН – Антоново – 1 бр.). 
    2. Справка за предприетите и планираните 
мерки за подобряване на БДП 
    Служителите от РДПБЗН – Търговище периодично 

утвърждават своите знания и умения за 
отстраняване последствията от възникнало ПТП 
чрез целогодишно провеждане на теоретични и 
практически занятия. Практическите бяха спрени с 
въвеждане на извънредното положение по повод 

пандемията от COVID-19. 
    За по-голяма оперативност при възникване на 
ПТП на Републиканските пътища I-4 и II-48, които 
са част от Републиканската пътна мрежа на 
България, в РСПБЗН – Омуртаг е предислоциран 

хидравличен комплект за аварийно-спасителни 
дейности.  
    3. Анализ на постигнатите резултати  
    Служителите от РДПБЗН – Търговище са се 
справили успешно при ликвидирането на 
последиците от възникнали ПТП през четвъртото 
тримесечие на 2020 г. 

    


