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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра           

 

ПЛАН  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА  

ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2013 Г. 

 

Направления, дейности и мероприятия Срок Отговорни органи 

Подобряване на пътните условия, организацията и управлението на движението 

Поставяне и подмяна на вертикална 

сигнализация, полагане на хоризонтална 

маркировка, подмяна и монтаж на нова СПО 

(стоманена предпазна ограда). 

 

2012 - 2013 г. Общински 

администрации 

Алфатар, 

Главиница,  

Дулово,  

Кайнарджа, 

Силистра,  

Ситово,  

Тутракан; 

 

ОПУ  Силистра 

Обезопасяване на районите около училищата и 

детските градини със съдействието на 

контролните органи чрез организация и 

регулиране на движението. 

2012 - 2013г. Общински 

администрации 

Алфатар, 

Главиница,  

Дулово,  

Кайнарджа, 

Силистра,  

Ситово,  

Тутракан; 

 

ОД на МВР сектор 

„Пътна полиция” 

Ремонт на предпазна ограда и поставяне на 

изкуствени неравности на улица 

„Г.С.Раковски“ пред входа на ОУ 

„Г.С.Раковски“ – с.Ситово. 

2012 г. Общинска 

администрация 

Ситово; 

 

 

ОД на МВР, сектор 



2 

 

„Пътна полиция” 

Ремонт на изкуствени неравности на улици, 

пред входа на: 

- ОУ „Стефан Караджа“ – с.Искра, 

община Ситово; 

- ОУ „Отец Пайсий“ – с. Добротица, 

община Ситово. 

2012 г. Общинска 

администрация 

Ситово 

Поддържане на банкетите и канавките на 

пътищата чрез премахване на саморасли храсти 

и дървета и подобряване  видимостта по 

пътищата. 

2012 - 2013г. Общински 

администрации 

Алфатар, 

Главиница,  

Дулово,  

Кайнарджа, 

Силистра,  

Ситово,  

Тутракан; 

 

ОПУ Силистра 

Подобряване отводняването на пътното тяло – 

в това число почистване на окопи, 

отводнителни съоръжения, отводнителни улеи 

и др.  с цел запазване на конструкцията на 

настилките и избягване на аквапланинга. 

2012 - 2013г. Общински 

администрации 

Алфатар, 

Главиница,  

Дулово,  

Кайнарджа, 

Силистра,  

Ситово,  

Тутракан; 

 

ОПУ Силистра 

Осигуряване на добра видимост и осветление 

на главни улици, кръстовища и рискови 

участъци от пътя в населените места от 

областта. 

2012 - 2013г. Общински 

администрации 

Алфатар, 

Главиница,  

Дулово,  

Кайнарджа, 

Силистра,  

Ситово,  

Тутракан 

Поддържане, ремонт и обезопасяване на ЖП 

прелези. 

2012 - 2013г. Началник на ЖП 

участък Силистра 

Възлагане и контрол по изпълнение на 

дейности, свързани с текущ ремонт и 

поддържане на републиканската и общинска 

пътна мрежа, в това число: 

 Общински 

администрации 

Алфатар, 

Главиница,  
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- изпълнение на ръчни и машинни 

кърпежи, с цел отстраняване на дупки и 

неравности;  

- подобряване на отводняването; 

- вертикална сигнализация и 

хоризонтална маркировка. 

2012 - 2013г. Дулово,  

Кайнарджа, 

Силистра,  

Ситово,  

Тутракан; 

 

ОПУ Силистра 

Рехабилитация на: 

- ул.“Варшава“ и ул.“Преслав“ – 

гр.Дулово 

- ул. „Шейново“ – с. Черник, община 

Дулово; 

- ул. „Иван Вазов“ – с. Окорш, община 

Дулово; 

- път SLS1110, община Ситово; 

- път SLS1112, община Ситово; 

- път SLS1113, община Ситово; 

- път SLS2111, община Ситово; 

- път SLS1021 от км.1+100 до км.2+700, 

община Главиница; 

- други. 

2012 г. 

Основен ремонт на: 

- общински път с.Чернолик – с.Правда, 

община Дулово; 

- общински път с.Козяк – с.Полковник 

Таслаково, община Дулово; 

- други. 

2012 г. 

Изготвяне на проект за организация на 

движението в гр.Тутракан и изпълнение на 

заложените дейности. 

2012 г. Общинска 

администрация 

Тутракан 

Подобряване на знанията и уменията на участниците в движението по пътищата  

В детските градини:    

Организиране на първоначално и 

продължаващо обучение за професионална 

Март  

2012 г. 

РИО Силистра;  
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квалификация на учителите по методика на 

обучението на децата по безопасност на 

движението по пътищата. 

ДИУУ София 

Разпространяване на добри практики на 

областно ниво по отношение на възпитанието и 

обучението за безопасно участие на децата от 

детските градини в пътното движение. 

Ноември 

2012 г. 

РИО Силистра 

Организиране на разговори и дискусии в 

родителските срещи на тема 

„Психофизиологическите особености на 

децата, като участници в пътното движение”. 

Октомври 

2012 г. 

РИО Силистра 

Организиране и провеждане на областни 

състезания, конкурси, викторини и др. по 

безопасност на движението за семейства с деца 

в предучилищна възраст. 

Ноември 

2012 г. 

РИО Силистра 

Обобщаване и изпращане в МОМН на 

информация за състоянието на обучението и 

възпитанието на децата за края на учебната 

2011/2012 г. и за началото на учебната 

2012/2013 г. 

Юли и 

септември 

2012 г. 

РИО Силистра 

В основните училища:   

Организиране на обучение за професионална 

квалификация на директори и членове на 

УКБДП. 

До декември 

2012 г. 

РИО Силистра; 

ДИУУ София 

Подпомагане на структурите на образованието 

за разработване на безопасни маршрути за 

придвижване дом-училище-дом за всяко дете 

от І и ІІ клас. 

Септември  

2012 г. 

РИО Силистра; 

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция” 

Разпространяване на добри практики на 

областно ниво по отношение на обучението на 

учениците от І до VІІІ клас по безопасност на 

движението по пътищата. 

Ноември 

2012 г. 

РИО Силистра; 

Училищните комисии 

по БДП 

Организиране на разговори и дискусии в 

родителските срещи на тема: Ролята на 

родителя за възпитание на транспортна 

култура и етично поведение на детето като 

участник в пътното движение. 

Ноември 

2012 г. 

РИО Силистра; 

Училищните комисии 

по БДП 

Организиране и провеждане на областни 

кръгове на Национална викторина по 

безопасност на движението „Да запазим децата 

на пътя”. 

Април  

2012 г. 

РИО на МОМН;  

СБА;  

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция” 

Създаване на условия за участие на училищата 

в Национална викторина по безопасност на 

движението „Да запазим децата на пътя”. 

16-18.05.2012 

г. 

РИО на МОМН; 

СБА; 

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция” 
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Създаване на условия за участие на ученици в 

Републикански шампионат по приложно 

колоездене „Младежта за безопасност на 

движението”. 

м.  април –  

м.  

юли 2012 г. 

ЦРД; 

РИО на МОМН; 

СБА; 

БЧК; 

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция”   

Организация на прояви, свързани с 

Европейската седмица на мобилността и 

Световния ден без автомобили от Националния 

календар за извънучилищни дейности на 

МОМН. 

Септември 

2012 г. 

РИО на МОМН; 

СБА; 

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция”; 

медиите 

Организиране на дейности за отбелязване на  

Световният ден за възпоменание на жертвите 

от пътнотранспортни произшествия. 

Ноември 

2012 г. 

РИО на МОМН;  

СБА;  

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция”; 

УКБДП 

Извършване на периодичен контрол от страна 

на РИО на учебния процес по безопасност на 

движението по пътищата в училищата по 

отношение на работата на училищните 

комисии по БДП, спазване на учебната 

документация, обезопасяване на районите на 

училищата, състояние на материалната база, 

осигуреност с учебна и методическа 

литература и квалификация на учителите.  

Съгласно 

план на РИО 

РИО Силистра 

Обобщаване и изпращане в МОМН на 

информация за състоянието на обучението на 

учениците по БДП за края на учебната 

2011/2012 г. и за началото на учебната 

2012/2013 г. 

Юли и 

септември 

2012 г. 

РИО Силистра 

В средното образование:    

Организиране на разговори и дискусии на 

родителските срещи на тема „Актуални 

анализи за пътно-транспортни произшествия с 

ученици на територията на областта, общината, 

населеното място и квартала”. 

Ноември 

2012 г. 

РИО Силистра; 

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция”; 

Училищните комисии 

по БДП 

Създаване на условия за продължаващо 

обучение на преподавателите, които извършват  

обучението но кандидатите за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС в 

професионалните гимназии.  

По заявка РИО Силистра,  

ДИУУ 

Популяризиране и подпомагане на участието 

на учениците от професионални гимназии в 

националното състезание „Най-добър млад 

автомонтьор и водач на МПС ” 

Училищни 

кръгове до 28 

февруари, 

регионален 

16-17.03.2012 

г., 

национален 

РИО Силистра; 

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция”; 

Училищните комисии 

по БДП в 

професионалните 

гимназии 
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5-7.04.2012 г. 

Организиране на дейности за отбелязване на  

Световният ден за възпоменание на жертвите 

от пътнотранспортни произшествия. 

Ноември 

2012 г. 

РИО на МОМН; 

 СБА;  

ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция”, 

УКБДП 

Извършване на периодичен контрол от страна 

на РИО на учебния процес по безопасност на 

движението по пътищата в училищата по 

отношение на работата на училищните 

комисии по БДП, спазване на учебната 

документация, обезопасяване на районите на 

училищата, състояние на материалната база, 

осигуреност с учебна и методическа 

литература и квалификация на учителите.  

Съгласно 

план на РИО 

РИО Силистра 

За всички възрастови групи: 

Провеждане на кампании, лекции, беседи, 

видеопокази на филми, демонстрации с 

налични обезопасителни системи, насърчаване 

на тематични творчески изяви (конкурси, 

викторини), анкетно проучване на 

отношението на гражданите към проблема, 

разпространяване на информационни 

материали, информиране за събитията чрез 

средствата за масово осведомяване.  

2012 - 2013г. РЗИ-Силистра 

Контрол по спазване правилата за движение и повишаване на транспортната 

култура и дисциплина на участниците в движението 

Регистрация и оборудване на пътните превозни 

средства с животинска тяга (каруци) със 

светлоотразителни елементи. 

2012 г. Общински 

администрации 

Алфатар, 

Главиница,  

Дулово,  

Кайнарджа, 

Силистра,  

Ситово,  

Тутракан 

Създаване на организация за извършване на 

минимален брой проверени    работни дни на 

водачите на пътя: 

- 22164 броя проверени работни дни на 

водачи на пътя; 

- 47144броя проверени работни дни на 

водачи в предприятия. 

2012 г. ОО „КД-ДАИ“ - 

Силистра 

Създаване на организация за извършване на 2012 г. ОО „КД-ДАИ“ - 
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комплексни проверки на не по-малко от: 

- 83 бр. предприятия извършващи, 

обществен превоз на пътници и/или 

товари /включително ADR и фирмите 

попадащи в рискови категории ІІ, ІІІ и 

ІV,определени по Наредба № Н-14 на 

МТИТС/; 

- 9бр. автогари; 

- 54 бр. учебни центрове за обучение на 

кандидати за придобиване на   

правоспособност за управление на 

МПС; 

- 30 бр. предприятия за извършване на 

периодични прегледи за проверка на   

техническата изправност на МПС. 

Силистра 

Контрол за спазване на правилата за движение 

по пътищата и по-конкретно за:  

- превишена скорост; 

- неправилно изпреварване; 

- отнемане на предимство; 

- управление на МПС след употреба на 

алкохол; 

- управление на МПС от неправоспособни 

водачи.  

2012 - 2013г. ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция” 

Завишаване на контрола по ползваемостта на 

обезопасителните колани, каски и 

обезопасителни системи, с цел намаляване на 

транстортния травманизъм. 

2012 - 2013г. ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция” 

За повишаване ефективността на контролната 

дейност, поставяне на нови: 

- 2 броя системи за контрол на скоростта, 

монтирани на участъци с концентрация на 

пътнотранспортни произшествия; 

- 3 бр. автоматизирани радарни системи,   

монтирани на полицейски автомобили. 

2012 г. ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция” 

Подготвени и излъчени материали в средствата 

за масово осведомяване, свързани с 

безопасността на движението по пътищата в 

областа. 

2012 - 2013г. ОД на МВР, сектор 

„Пътна полиция” 

 

 

 

 

7500 Силистра, ул. „Добруджа” №27; тел.: +359 86 818 822;  

факс: +359 86 818 851; e-mail: ss@ss.government.bg; web: ss.government.bg 
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