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Образец 7.0 
към План за действие  

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
2021 – 2030 г. 

 

 

 
 
ДАБДП 
 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

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

 
20 – 28 АПРИЛ 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 „Провеждане на обучения за ОКБДП, 

организирани от ДАБДП“: 

Във връзка с писмо изх. № 01-733-1/18.01.2021 г. на 

ДАБДП относно онлайн обучения за секретарите на ОКБДП 

и представителите на Общините, отговорни за подготовката 

на информацията по Приложение образец 6.1 „Годишен 

доклад за изпълнение на общинската политика по БДП“ и 

попълването на онлайн въпросник за състоянието на 

пътната и транспортната инфраструктура, секретариатът на 

ОКБДП: 1) информира, организира и координира участието 

на целевите групи в обучението, 2) взе ангажирано участие 

в онлайн обучението, проведено на 27 януари 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“: 

1. Във връзка с писма изх. № 01-733/22.12.2020 г. и № 01-

733-1/18.01.2021 г., с които ДАБДП предоставя 

методически указания, свързани с: 1) изпълнението на 

Мярка № 100 от Плана за действие за подобряване на БДП 

за 2020 г. и 2) Годишен областен доклад за БДП, 

председателят на ОКБДП разпространи до всички членове 

на комисията насоки и препоръки относно подготовката на 

Годишен доклад по БДП на областно ниво, като посочи 

ангажимента на Общините за поддържането на актуална 

база данни за състоянието на пътната инфраструктура.  

2. Във връзка с писмо на ДАБДП относно предоставяне на 

актуална информация за Общините на територията на 

областта, към които има създадени и функционират 

общински комисии по БДП, секретариатът на ОКБДП 

създаде организация за набиране и систематизиране на 

информацията в тази насока. С писмо изх. № ОКД-09-1-

212/26.03.2021 г. председателят на ОКБДП изпрати до 

председателя на ДАБДП актуална информация за 

съществуващите и функциониращи общински комисии по 

БДП на територията на област Търговище, включително 

Мярка 

„Обезпечаване на 

ОКБДП с 

необходимия 

човешки и 

технически ресурс за 

координация на 

областната политика 

по БДП“: 

Във връзка с Решение 

№ 2 по Протокол № 

22/10.12.2020 г. и 

подадена информация 

от институциите/ 

организациите, 

представени в ОКБДП, 

областният управител и 

председател на 

комисията утвърди със 

Заповед № 

2/04.01.2021 г. 

актуализиран състав на 

ОКБДП.   

- 
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копие на заповедите за сформирането на въпросните 

комисии. 

Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседания на 

ОКБДП“: 

Съгласно графика за провеждане на заседанията на ОКБДП 

в област Търговище за 2021 г. и необходимостта от 

отчитане дейността по БДП за четвъртото тримесечие на 

2020 г., с писмо изх. № ОКД-09-1-154/03.02.2021 г. 

областният управител и председател на ОКБДП възложи на 

членовете на комисията в срок до 19 февруари 2021 г. да 

представят информация относно извършените дейности по 

БДП за четвъртото тримесечие на 2020 г. съгласно 

Приложения образци 7.2 – 7.9 към Плана за действие 2021 

– 2023 г. към Националната стратегия за БДП 2021 – 2030 

г. 

Мярка „Подготовка на информация за целите на 

годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от 

членовете на ОКБДП“: 

С писмо изх. № ОКД-09-1-147/19.01.2021 г. областният 

управител и председател на ОКБДП разясни процедурата и 

изиска от членовете на комисията в срок до 15 февруари 

2021 г. да представят информация от своите компетенции, 

която да се включи в систематизирането на Годишен 

доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 

2020 г. 

Мярка „Подготовка на обобщен годишен областен 

доклад по БДП на ОКБДП“: 

На база предоставената в отговор на писмо изх. № ОКД-09-

1-147/19.01.2021 г. информация от членовете на ОКБДП, 

секретариатът на комисията систематизира Годишен доклад 

за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г.  

съгласно Приложение образец 6.0 към Плана за действие 

2021 – 2023 г. към Националната стратегия за БДП 2021 – 

2030 г. 

Във връзка с получено становище изх. № 01-561-

87/22.03.2021 г. на ДАБДП относно необходимост от 

допълване и конкретизиране на информацията, 

представена в Годишния доклад за изпълнение на 

областната политика по БДП за 2020 г. на област 

Търговище, и при отчитане дадените указания в тази 

насока, секретариатът на ОКБДП създаде своевременна 
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организация за координиране предоставянето на 

липсващата информация от отговорните членове на ОКБДП. 

Систематизирането на предоставената в указания срок 

допълнена и актуализирана информация от членовете на 

ОКБДП послужи за съставянето на ревизиран Годишен 

доклад за изпълнение на областната политика по БДП на 

област Търговище за 2020 г. След одобряване на 

ревизирания Годишен доклад от председателя на ДАБДП 

същият 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“:  

С цел приемане на Текуща обобщена информация за 

дейността по БДП на ОКБДП през четвъртото тримесечие на 

2020 г. и Годишен доклад за изпълнение на областната 

политика по БДП за 2020 г. секретариатът на ОКБДП 

координира провеждането на редовно  неприсъствено 

заседание на комисията. С протокол № 23/26.02.2021 г. са 

приети следните решения: 

Решение № 1: На основание чл. 6, ал. 3 и 7 от Правилата 

за състава, функциите, дейността и организацията на работа 

на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата към областния управител на област Търговище 

ОКБДП приема Текуща обобщена информация за дейността 

по БДП на ОКБДП през четвъртото тримесечие на 2020 г. 

Решение № 2: На основание чл. 12, ал. 1, във връзка с 

чл. 12, ал. 4 и 5 от Правилата за състава, функциите, 

дейността и организацията на работа на Областна комисия 

по безопасност на движението по пътищата към областния 

управител на област Търговище ОКБДП приема Годишен 

областен доклад за изпълнение на областната политика по 

БДП за 2020 г.  

Мярка „Наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП“:  

В процеса на подготовка на Годишния доклад за 

изпълнение на областната политика по БДП с писма изх. № 

ОКД-09-1-161/09.02.2021 г. и ОКД-09-1-170/12.02.2021 г. 

председателят на ОКБДП констатира пропуски в 

докладваната от Общините информация относно 

състоянието на пътната и транспортната инфраструктура, 

https://tg.government.bg/page.php?58
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като акцентира върху необходимостта от създаване на 

подходяща организация за качествено подобряване на 

докладваната информация и съблюдаване на установената 

рамка за провеждане на административните процеси, 

свързани с управлението на пътната безопасност.   
Отчитайки постъпилото становище от председателя на 

ДАБДП относно Годишен доклад за изпълнение на 

областната политика по БДП на област Търговище за 2020 

г., с писма изх. № ОКД-09-1-201/24.03.2021 г., ОКД-09-1-

202/24.03.2021 г. и ОКД-09-1-203/24.03.2021 г. 

председателят на ОКБДП изиска от членовете на комисията 

да прецизират докладваната информация по мерките, за 

които липсва необходимата конкретика или не е 

отговорено по същество. Допълнително, с писмо изх. № 

ОКД-09-1-201/24.03.2021 г., адресирано до кметовете на 

общини, председателят на ОКБДП акцентира върху 

необходимостта от оптимизиране на процеса по набиране и 

представяне на информация за състоянието на пътната 

инфраструктура и за създаване на подходяща организация 

за оптимално изпълнение на заложените мерки в 

Годишната областна план-програма по БДП. 

Община 

Търговище  

Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“: 

1. Извършени ремонтни дейности на улици, тротоари, 

банкети, места за мостове, спирки на градския транспорт, 

междублокови пространства, крайпътни пространства и др. 

2. През първото тримесечие на 2021 г. бяха започнати и 

частично завършени ремонтни дейности в гр. Търговище: 

на ул. „Първи май“ II – част, ул. „Славянска“, ул. „Росица“, 

ул. „Хан Крум“, ул. „Бистрица“, ул. „Здравец“ , ул. „Генерал 

Янков“ и бул. „Никола Маринов“.  

Общински път: 

 Разбойна – Стража; 

 Търговище – кв. Бряг. 

3. Освежаване на хоризонталната маркировка и 

вертикалната сигнализация. 

4. Извършено подрязване на клони и храсти по пътни 

банкети и събиране на тревните отпадъци. 

Мярка „Обезпечаване и обезопасяване на 

пешеходното и велосипедно движение; специално 

обезопасяване на зоните на учебни и детски 

заведения“: 

- - 
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Обезопасяване на пешеходното и велосипедното движение, 

специално обезопасяване на зоните на учебни и детски 

градини. 

Мярка „Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация“: 

Анализ на конкретни участъци с неясна сигнализация и 

необходимост от премахване на излишни знаци, табели и 

маркировки. Няма участъци с неясна сигнализация и 

необходимост от премахване на знаци, табели и 

маркировки. 

Община 

Попово 

Мярка „Прилагане на решения с ясно разпознаваема 

от водачите хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация“: 

По Протокол № 1 от 18 януари 2021 г. на Общинската 

комисия по БДП беше обсъдено и решено поставянето на 

знаци B4 /10 т./ – „Забранено влизането на товарни 

автомобили“, на следните улици:  

 ул. „Оборище“ на 5 м. след кръстовището на бул. 

„България“ с ул. „Оборище“ в северозападна посока; 

 ул. „Дряновска“ и ул. „Освобождение“ в източна 

посока. 

По Протокол № 1 от 18 януари 2021 г. на Общинската 

комисия по БДП беше обсъдено и решено поставянето на 

знак Ж13 – „Път без изход“, на бул. България“ към 

пешеходна зона с цел да бъдат предотвратени неудобства 

на гражданите и гостите на гр. Попово. 

Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“: 

1. Представена е за обсъждане схема за поставяне на 

автоспирки. Проведена е обществена поръчка за десет 

навеса на обща стойност 40 000,00 лв. През месец май 

предстои поставянето им по схема съгласно чл. 56, ал. 10 

от Закона за устройство на територията.  

2. Осветяване на кръстовище към изхода за гр. Антоново и 

Околовръстен път поради натовареното движение с цел 

предотвратяването на ПТП. До момента са поставени 

четири на брой стълба, предстои поставянето на още два 

броя.  

3. Почистена е храстовидната и дървесна растителност в 

централна градска част. 

- - 
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Мярка „Организиране и провеждане на извънкласни 

инициативи по БДП за деца и ученици в системата на 

образованието“: 

На 22 март 2021 г. в Община Попово се проведе общински 

кръг на Националното състезание по БДП през учебната 

2020/2021 г. за първа състезателна група (5 – 7 клас) и 

втора състезателна група (8 – 10 клас). Организатор беше 

ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово, като за председател 

на комисията бе определен г-н Красимир Дамянов като 

представител на Общинската комисия по БДП. ПГСС 

„Никола Пушкаров“ в гр. Попово се класира за областния 

кръг от Националното състезание по БДП. 

Община 

Омуртаг 

Предвид климатичните условия Община Омуртаг няма 

изпълнени мерки по общинската план-програма за БДП за 

първото тримесечие на 2021 г. 

- - 

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 и 

докладване на изпълнени мерки. 

Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“: 

Изпълнени инженерни мерки по пътната инфраструктура:  

1. Общинска пътна мрежа: 

 Кърпеж на общински път с. Еревиш. 

 Поставена е видеокамера за постоянно 

видеонаблюдение на третокласен път с. Орач – 1 бр. 

 2. Общинска улична мрежа: 

 Асфалтиране на общински улици: 

- с. Разделци – ул. „Църковна“ и ул. „Васил Коларов“ 

– 750 м. 

- с. Добротица – ул. „Борис Златков“ – 500 м.  

- с. Моравка – ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Рожен“  

– 750 м. 

- с. Моравица – ул. „Миленко Стефанов“ – 600 м. 

- с. Любичево – ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Мизия“ – 

1000 м. 

- - 

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 и 

докладване на изпълнени мерки. 

- - 
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Мярка „Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура“: 

Изпълнени 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). 

2. Общинска улична мрежа: 

Ремонт на участъци от улици в гр. Опака: ул. 

„Крайбрежна“, ул. „Средна гора“, ул. „България“ и ул. 

„Христо Ботев“. 

Мярка „Прилагане на процедури за управление на 

пътната безопасност в границите на населените 

места“: 

Въвеждане на забрана за влизане на пътни превозни 

средства, теглени от животни, по централната част на ул. 

„България“ в гр. Опака.  

ОДМВР 

 

 

ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР: 

През първото тримесечие на 2021 г. на територията на 

област Търговище от органите на МВР са посетени и 

обработени 6 тежки ПТП.  

Загинали: 

През първото тримесечие на 2021 г. на територията на 

област Търговище са загинали 3 граждани. 

Тежко ранени: 

Тежко ранените през първото тримесечие на 2021 г. на 

територията на област Търговище са 8. 

Тенденция спрямо предходния период 

(спад/покачване по показателите ПТП, загинали и 

тежко ранени). Анализ на тенденциите: 

През предходния период – последното тримесечие  на 2020 

г., на територията на областта са настъпили 10 тежки ПТП, 

при които е загинал 1 гражданин, а тежко ранените са 11. 

През първото тримесечие на 2021 г. се наблюдава спад на 

тежките ПТП с 4, но има ръст на загиналите граждани с 2. 

В същия момент тежко ранените са с 3 по-малко. 

Спрямо същия период на 2020 г., през първото тримесечие 

на 2021 г. има намаление на тежките ПТП с 4, запазване 

броя на загиналите и увеличение броя на тежко ранените с 

1. 

Състоянието на пътната безопасност в област Търговище, 

като цяло и по общини, през първото тримесечие на 2021 г. 

- - 
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е със сходни показатели спрямо това от 2020 г. 

Тенденцията е в пряка зависимост от прилаганите мерки и 

контрол от страна на ОДМВР – Търговище за намаляване 

предпоставките за настъпване на пътнотранспортни 

произшествия. 

Загинали и тежко ранени по вид на участниците в 

ПТП: 

По вид загиналите и тежко ранените граждани се 

разпределят, както следва: 

 От загиналите граждани 2 са водачи на МПС и 1 – 

пешеходец. 

 От тежко ранените 1 е водач на МПС, 5 – ранени 

пътници в автомобили, и 1 – ранена пешеходка на 

пешеходна пътека. 

ПТП, загинали и тежко ранени, разпределени по 

общини: 

По общини ПТП, загиналите и тежко ранените се 

разпределят, както следва: 

 Община Търговище – 3 тежки ПТП с 1 загинал и 7 

ранени граждани. 

 Община Попово – 2 тежки ПТП с 1 загинал и 1 ранен 

гражданин. 

 Община Омуртаг – няма тежки ПТП. 

 Община Антоново – 1 тежко ПТП с 1 загинал.  

 Община Опака – няма тежки ПТП. 

Издадени писмени предупреждения, сигнални 

писма и разпореждания. Предприети дейности по 

отстраняване на несъответствията: 

До Общини: Издадени са 7 сигнали писма.  

До ОПУ: Издадени са 14 сигнални писма.  

До фирми, поддържащи пътя: Не са издавани. 

Създаване на комисия, изготвяне на протокол за 

отстраняване на констатираните несъответствия в 

предвидените срокове за изпълнение.  

ОПУ 

 

 

Мярка „Засилване на контрола по изпълнението на 

договорите за пътно поддържане през зимния сезон 

(ноември – март)“: 

През зимния период са извършвани ежедневни обходи по 

РПМ на територията на ОПУ – Търговище и контрол на 

фирмата изпълнител върху поддържането на пътната 

настилка против заледяване и снегопочистване с цел 

постигане на максимална проходимост на пътната настилка 

- - 
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и намаляване на риска от ПТП. Проследява се и за 

наличието на паднали скални маси, свлачища и срутища с 

оглед предпазване на участниците в движението. 

Мярка „Проектиране и строителство на участъци от 

републиканските пътища“: 

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

Буховци до п.в Белокопитово: 

 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. Изготвен е проект за 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: 

 Демонтират се стари ограничителни системи. 

 Извършва се студено технологично фрезоване. 

3. 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 ограничителни системи. 

 Поставена е хоризонтална сигнализация. 

 Направено е точкуване за поставяне на пътна 

маркировка. 

4. 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. 

 Направено е точкуване за поставяне на пътна 

маркировка. 

5. 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: 

 Машинно са почистени отводнителните съоръжения. 

 Поставени са нови бетонови бордюри. 

6. 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. 
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 Направено е точкуване за поставяне на пътна 

маркировка. 

7. 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. 

 Направено е точкуване за поставяне на пътна 

маркировка. 

8. Превантивен ремонт на път III-4802 (о.п Омуртаг – 

Котел) – Илийно от км 0+000 до км 10+400: 

 Машинно се почистват отводнителните съоръжения. 

 Подравняват се банкети. 

Първокласна пътна мрежа: 

 Ръчно полагане на асфалтова смес по дефектирала 

пътна настилка от км 206+000 до км 238+000. 

 Възстановени са ограничителни системи, повредени 

при ПТП. 

 Машинно са почистени затлачени земни окопи. 

Второкласна пътна мрежа: 

 Почистени са отводнителни съоръжения. 

 Подравнявани са банкети. 

 Почиствани са наноси под ограничителни системи. 

Третокласна пътна мрежа: 

 Подравнявани са банкети. 

 Почиствани са наноси под ограничителни системи. 

 Попълвани са банкети, вследствие на движение на 

водата по банкета. 

 Направено е ландшафтно оформяне. 

 Почистени са  бетонови отводнителни улеи 40/50. 

РУО 

 

 

Мярка „Подготовка на информация за целите на 

годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от 

членовете на ОКБДП“: 

 Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП 

за 2020 г. пред ДАБДП. 

 Подадена информация от РУО за изпълнени мерки на 

регионално ниво за БДП за изготвяне на годишния доклад 

на ОКБДП. 

Мярка „Подобряване на административния ресурс на 

органите на компетентните органи за управление на 

политиката по БДП“: 

- - 
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 Подобряване на координацията и задълбочаване на 

взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта. 

 Дадени методически указания на директорите на 

детски градини, училища и центрове за стандартизиране на 

планирането, изпълнението, оценката и отчитането на 

държавната политика по БДП. 

 Разработени годишни план-програми за БДП от детски 

градини, училища и центрове за подкрепа на личностното 

развитие в съответствие на „Плана за действие 2021 за 

БДП“ на МОН. 

 Утвърден от началника на РУО – Търговище „План за 

действие за БДП 2021 г. на РУО“. 

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: 

 Осъществена публичност и информираност на 

системата за предучилищното и училищното образование 

за предприетите териториални мерки по БДП. 

 Публикувани информационни карти на официалната 

страница на РУО, които предоставят информация за 

състоянието на възпитанието и обучението по БДП. 

 На сайта на РУО е публикуван, утвърденият от 

началника на РУО – Търговище, „План за действие за БДП 

2021 г. на РУО“. 

 На официалната страница на РУО е публикувана 

информация за ПТП с деца и ученици. 

 Предоставена информация (справки) на училищата и 

детските градини за ПТП с деца и ученици. Получените 

данни се използват в обучението по БДП в училищата и 

детските градини. Мярката е в изпълнение на политиките, 

заложени в Наредба № 8121з-194 от 2019 г. „За 

определяне на реда за взаимодействие по обмен на 

информация, анализиране на пътнотранспортните 

произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за 

тяхното ограничаване и намаляване на последствията“.  

 Поддържа се активна медийна политика от детски 

градини, училища и центрове за подкрепа на личностното 

развитие. 
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 На официалните страници на институциите са 

публикувани годишните план-програми по БДП. 

 Отразяват се проведени мероприятия по БДП. 

 Докладвана информация до МОН за възникнало 

пътнотранспортно произшествие с ученик и сведение за 

предприетите действия от директора на училището. 

Мярка „Обучение на деца и ученици по БДП в 

системата на образованието“: 

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в 

системата на образованието в единна концептуална рамка 

с цел превенция на рисковете за здравето и живота на 

децата при взаимодействието им с пътната система като 

участници в движението по пътищата: 

 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 

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 

Министерски съвет. За 2021 г. по НП „Съвременна 

образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по 

БДП“ са подали проектни предложения 9 училища. Етапът 

за подаване на документи от училищата и детските градини 

не е приключил. 

 Осъществен контрол от РУО за организирането и 

провеждането на възпитанието и обучението на децата и 
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учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование в две 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. 

ЦСМП 

 

 

Брой на обслужените ПТП с брой загинали и 

пострадали:  

На територията на област Търговище през първото 

тримесечие на 2021 г. са регистрирани и изпълнени в РКЦ 

Търговище 27 броя повиквания, касаещи пътнотранспортни 

произшествия (ПТП). Броят на участниците при ПТП 

възлиза на 35 души, от които 35 възрастни. Не са 

регистрирани деца. 

Брой на транспортирани до лечебни заведения 

пострадали и диагнози: 

Мобилните спешни екипи са оказали спешна медицинска 

помощ на 27 души, пострадали при ПТП, от които 27 

възрастни (няма деца). 

Според вида на настъпилите увреди и наранявания те се 

разпределят както следва: 

 Леки травми – 9 души, от които 9 души възрастни. 

Не са регистрирани деца. 

 Средно тежки наранявания – 4 лица. Не са 

регистрирани деца. 

 Тежки увреди – 7 души (няма деца). 

 Починали – 4 души, от които 4 възрастни (няма 

деца). 

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 – 28%. 

 Процент на изпълнените повиквания с ПТП с време, 

по-малко от средното време за реакция – 61%, т.е. 

до 5 минути. 

- - 
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 Процент на изпълнените повиквания с ПТП с време, 

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

от 11 минути до 18 минути. 

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. 

На територията на област Търговище през първото 

тримесечие на 2020 г. са регистрирани и изпълнени в РКЦ 

Търговище 23 броя повиквания, касаещи пътнотранспортни 

произшествия (ПТП). Броят на участниците при ПТП 

възлиза на 28 души, от които 28 възрастни. Не са 

регистрирани деца. Мобилните спешни екипи са оказали 

спешна медицинска помощ на 28 души, пострадали при 

ПТП, от които 28 възрастни (няма деца). Броят на 

регистрираните ПТП за първото тримесечие на 2020 г. е с 4 

по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. 

Броят на участниците в ПТП за първото тримесечие на 2020 

г. е със 7 души по-малко в сравнение с броя на 

участниците в ПТП за първото тримесечие на 2021 г. 

За периода на първото тримесечие на 2020 г. средното 

време за реакция е било 10 минути: 1) среден брой 

повиквания с време, равно на средното време за реакция –  

28%, 2) изпълнени повиквания с време, по-малко от 

средното време за реакция – 61%, 3) изпълнени 

повиквания с време, по-дълго от средното време за 

реакция – 11%. 

РЗИ 

 

 

Мярка „Провеждане на кампании в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици“: 

РЗИ – Търговище проведе 9 обучения в четвъртите класове 

на I СУ и II СУ гр. Търговище. Представени са презентации 

на теми: „Спри, внимание, премини!“ и „На гости при 

светофара“. Раздадени са информационни материали по 

БДП. Срещата с четвъртокласниците на II СУ е отразена в 

сайта на училището. 

Мярка „Подготовка на информация за целите на 

годишен областен доклад по БДП на ОКБДП“: 

- - 
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Докладване на информация за изпълнени мерки по БДП за 

2020 г., необходима за систематизиране на областен 

доклад. 

Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседания на 

ОКБДП“: 

Докладване за изпълнени мерки по БДП за четвърто 

тримесечие на 2020 г. 
Мярка „Провеждане на минимум 4 редовни 

заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите 

решения“: 

Участие в редовно заседание на ОКБДП, съгласуване и 

приемане на проекти на решения. 

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 – 358; първа  

помощ на работното място – 0. 

- - 

ООАА 

 

 

Мярка „Провеждане на специализирани операции 

след направен анализ на пътнотранспортната 

обстановка“: 

Брой на извършените пътни проверки за периода  от 

01.01.2021 г. до 31.03.2021 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: 57 бр.; 

 товарни автомобили: 1840 бр.; 

 таксиметрови автомобили: 561 бр.; 

 учебни автомобили: 0 бр.; 

 леки автомобили, извършващи 

нерегламентирани превози (съвместно с 

МВР): 24 бр.; 

 общ брой проверени работни дни: 55 649        

бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, извършващи 

обществен превоз за пътници, товари и таксиметров 

превоз: 160 бр.  

Общ брой проверени работни дни: 40 552 бр. 
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 Брой извършени проверки на фирми, извършващи 

обучение на кандидати за придобиване на правоспособност 

за управление на МПС: 37 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, извършващи 

периодичен преглед за техническа изправност на ППС: 68 

бр. 

 Изпитани кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС: 

 теория: 526 кандидати, успеваемост 68%; 

 практика/управление на ППС : 609 кандидати, 

успеваемост 62%. 

 Изпитани кандидати за придобиване на свидетелство 

за превоз на опасни товари: 50 бр., успеваемост 

93%. 

 Изпитани кандидати за придобиване на 

удостоверение за „Водач на лек таксиметров автомобил“: 8 

бр., успеваемост 50%. 

 Изпитани кандидати за „Ръководител на 

таксиметрова дейност“: 0 бр. 

 Приети заявления за издаване на лиценз или 

продължаване на срока на лиценз за обществен превоз на 

пътници и товари: 

 за международен превоз – 6 бр.; 

 за вътрешен превоз – 0 бр. 

 Приети заявления за издаване на: 

 карта за квалификация на водач: 160 бр.; 

 карта за дигитален тахограф: 171 бр.; 

 свидетелство за превоз на опасни товари: 45 

бр. 

 Съставени АУАН – 1102 бр., от които: 

 на водачи на ППС: 806 бр.; 

 при проверка на фирми, извършващи 

обществен превоз на пътници и товари: 268 

бр.; 

 на водачи, извършващи „нерегламентиран 

превоз“: 22 бр. 

 Брой издадени наказателни постановления: 850 бр. 

 Сума на наложените глоби и/или имуществени 

санкции: 565 980,00 лв. 

 Брой приложени принудителни административни 

мерки: 492 бр. 
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РДПБЗН Участие на служители на РДПБЗН в отстраняване 

последствията от ПТП: 

През първото тримесечие на 2021 г. служителите от 

РДПБЗН – Търговище са взели участие при ликвидирането 

на последиците от 7 броя пътнотранспортни произшествия. 

По Районни служби към РДПБЗН –Търговище 

произшествията са разпределени, както следва: РСПБЗН – 

Търговище – 4 бр., РСПБЗН – Попово – 0 бр., РСПБЗН – 

Омуртаг – 0 бр. и РСПБЗН – Антоново – 3 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 2 броя пътнотранспортни произшествия 

(РСПБЗН – Търговище – 2 бр., РСПБЗН – Попово – 0 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 първото тримесечие на 2021 г. 

Служителите от РДПБЗН – Търговище периодично 

утвърждават своите знания и умения за отстраняване на 

последствията от възникнало ПТП чрез участие в 

теоретични и практически занятия. През първото 

тримесечие на 2021 г. не са провеждани практически 

обучения във връзка с въведеното извънредно положение 

по повод пандемията от COVID-19. 

  

 


