ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП – СИЛИСТРА
месец октомври 2021 г.

През месец октомври 2021 г. се проведе неприсъствено заседание на ОКБДП – Силистра при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете на ОКБДП, съгласно
приложения 4.1 – 4.9 от Единните правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа
на областните комисии по безопасност на движението по пътищата за периода 01.07.2021 – 30.09.2021
г.
2. Информация за състоянието на прилежащата около учебни заведения и детски градини пътна
инфраструктура, сигнализация и маркировка от гледна точка на БДП.
3. Сигнали и предложения за съставяне на работни групи по текущи проблеми, свързани с БДП в област
Силистра.

ПО ТОЧКА 1
Представяне на текуща информация за дейността по БДП на членовете на ОКБДП, съгласно
приложения 4.1 – 4.9 от Единните правила за съставa, функциите, дейността и организацията на
работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата за периода 01.07.2021
– 30.09.2021 г.

Областна администрация Силистра
Осигуряване организационно-техническото обслужване по дейността на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата.
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Публикуване информация и поддържане раздел за Комисията на официалната интернет страница на
Областна администрация Силистра.
Организирани и проведени работни срещи с ОДМВР – Силистра и ОПУ – Силистра за разрешаване на
проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата
Участие в работна среща, инициирана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Подпомагане дейността на от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на
областно ниво.
Организиране кореспонденцията с членовете на ОКБДП и Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“
Участие в Дни на безопасността на ROADPOL за 2021 г.

Общинска администрация Силистра:
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:
превозите на деца и ученици на територията на община Силистра от местоживеенето им до съответната
детска градина или учебно заведение се осъществява с училищни автобуси, които преди началото на
всяка учебна година преминават преглед за проверка на техническата им изправност.
Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с ОДМВР, с цел
съвместни действия по подобряване безопасността на пътната инфраструктура: мярката е
изпълнена.
Приоритизиране на целенасочени инвестиции в пътни участъци с най-висока концентрация на
ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване на риска от ПТП: мярката се изпълнява
съвместно с ОПУ – Силистра и ОДМВР – Силистра.
Информиране на водачите за пътни участъци с висока концентрация на ПТП чрез използване на
комуникационни канали и средства за визуализация: информация за пътни участъци с висока
концентрация на ПТП се публикува на интернет страницата на Община Силистра и се разпространява
чрез местните медии.
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Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност в границите на населените места:
мярката е изпълнена.
Изпълнение/актуализация на генерални планове за организация на движението в населените
места (съгласно Наредба №1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата,
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството): Община Силистра е в
процедура по изработване на Генерален план за организация на движението на град Силистра, като
същият е във фаза „окончателен проект“.
Бюджетиране на приоритетни мерки за развитие на пътната инфраструктура в годишните
бюджетни разчети на АПИ и общините: мярката е изпълнена.
Извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното състояние на пътната
мрежа като база за подготовка на инвестиционната програма в частта на пътната
инфраструктура: мярката е изпълнена.
Координация между стопаните на пътища общините и ОПУ във връзка с планиране и
изпълнение на мерките за развитие на републиканската пътна инфраструктура: мярката е
изпълнена.
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:
мярката е изпълнена, съвместно с ОДМВР – Силистра се извършват огледи.
Почистване на растителността и поддържане на банкетите; почистване и възстановяване на
републиканските пътища след края на зимния сезон, с особено внимание към почистване и
възстановяване на пътни знаци и светлоотразителни елементи: мярката е изпълнена.
Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и управление на
трафика: мярката е изпълнена, подменят се светофарни уредби на възлови кръстовища в гр. Силистра.
Анализ на конкретни участъци с несъответстваща/повредена сигнализация: мярката е изпълнена,
несъответстващата/повредената сигнализация се заменя с изправна такава, съответстваща на
нормативните изисквания.
Прилагане на решения с ясно разпознаваема от водачите хоризонтална маркировка и
вертикална сигнализация: мярката е изпълнена. Хоризонталната маркировка и вертикалната
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сигнализация се изпълняват след възлагане от кмета на Община Силистра и прието решение на
Общинската комисия по БДП.
Информиране на водачите за въведени ВОБДП и други ограничения по пътища и улици: мярката
е изпълнена. При въведена временна организация на движение по улици и пътища от община Силистра,
информация за това се публикува на интернет страницата на общината.
Обследване на рискови пътни участъци: мярката е изпълнена.
Обезпечаване на идентифицираните рискови участъци с технически средства за контрол,
съгласувани със службите на ОДМВР: мярката е изпълнена, съвместно с органите на ОДМВР –
Силистра.
Извеждане на транзитните потоци извън населените места за успокояване на движението на
входно – изходните артерии, през които преминават транзитно трасета от републиканската
пътна мрежа, в т.ч. чрез изграждане на околовръстни пътища: мярката е изпълнена. Извеждане на
тежкотоварния трафик от входа на Силистра от път І-7 (вход за гр. Силистра от посока Добрич) и
насочването му по обиколния път към фериботния комплекс в Западна промишлена зона – с. Айдемир.
Подкрепа за алтернативни форми на придвижване: мярката е изпълнена, в т.ч. изграждане на
велоалеи на територията на гр. Силистра.
Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по пътната инфраструктура (пътни
платна, тротоари, банкети, места за паркиране, подлези и надлези, мостове, спирки на градския
транспорт, междублокови пространства, крайпътни пространства и др. - въздействие върху
настилки, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, осветление, ограничителни
системи, растителност, поставени рекламни съоръжения и крайпътни обекти, и др.): мярката е
изпълнена. Периодично освежаване на хоризонталната маркировка. Перманентна поддръжка на
вертикалната сигнализация. Изграждане на изкуствени неравности на проблемни участъци, определени
след решение на Общинската комисия по БДП.
Прилагане на мерки за ограничаване на възможностите за движение с високи скорости, в т.ч.
въвеждане на 30 км/ч зони: мярката е изпълнена. Изграждане на изкуствени неравности на проблемни
участъци, определени след решение на Общинската комисия по БДП.
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Възстановяване на пътната инфраструктура след извършени инвестиционни мероприятия:
мярката е изпълнена.

Общинска администрация Тутракан:
Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на
движението по пътищата, Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD, Световния ден за
възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.: Отбелязване на
Европейската седмица на мобилността, чрез публикуване на клип в профила на община Тутракан във
Фейсбук, проведени часове по безопасност на движението по пътищата от обществените възпитатели
в СПИ „Христо Ботев“ с. Варненци, СУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан и Общински център за
извънучилищни дейности.
Изпълнение на проектиране и строителномонтажни работи по пътната инфраструктура:
изграждане на ул. „Дълбок път“ – асфалтиране, хоризонтална и вертикална маркировка.

ОДМВР – Силистра:
Повишаване капацитета на МВР за управление, координация и контрол при настъпило тежко
ПТП (със загинали и ранени) или при усложнена пътна обстановка: мярката е в процес на
изпълнение. Завишаване контрола от ръководните служители при изпълнение на вътрешно
ведомствени нормативни актове от нарядите, свързани с управление и координация при настъпили
тежки ПТП и усложнена пътна обстановка. Провеждане СУГ с практическа и теоретична насоченост с
цел повишаване знанията на служителите по контрол на пътното движение.
Разработване и прилагане на оптимизирана методология за обследване на ПТП: мярката е в
процес на изпълнение. При обследване на ПТП извършване анализ на път, водач и ППС.
Обучения за служители на МВР осъществяващи контрол по ЗДвП: мярката е изпълнена. През
отчетния период, на проведените СУГ е извършено обучение на служителите от звената „Териториална
полиция“ и командирите на отделения в звената на „ООР“ за правата и задълженията регламентирани
в Инструкция 8121з-749/2014 г. за реда и организацията за осъществяване на ПК, както и обучение по
ЗДвП, като е обърнато особено внимание за нарушенията свързани с управлението на „ИЕПС“.
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Обучения за реакция при ПТП и оказване на помощ на пострадали: мярката е изпълнена. През
месец август е проведено е обучение на 5 служителя от група ОДПКПД в сектор ПП при ОДМВР –
Силистра с тема действия при настъпило ТПТП и оказване на първа помощ на пострадали, за което е
изготвен протокол №342р-11279/18.08.2021 г. по описа на ОДМВР – Силистра. Предстои обучение на
останалия състав посещаващ ПТП.
Обучения за служители на МВР, посещаващи и обработващи ПТП: мярката е изпълнена. За
отчетния период при провеждане на СУГ е извършено обучение на служителите посещаващи и
обработващи ПТП съгласно инструкция 8121з-749/2014 г. за реда и организацията за осъществяване на
ПК и в частност Раздел II за действия на полицейския орган при посещение на ПТП, Наредба Iз-41/2009
г. за документите при ПТП и ЗДвП.
Ограничаване на рисковете от ПТП при организиран превоз на деца: мярката е изпълнена. За
отчетния период са проверени 19 водача на автобуси, превозващи ученици, като са извършени
проверки на водачите за употреба алкохол и състоянието на превозните средства. На 10.08.2021 г. при
извършена проверка на водач на автобус, който е следвало непосредствено след проверката да отпътува
с деца за екскурзия от с. Средище, е установено, че същият е управлявал автобуса „Неоплан“ от гр.
Варна, до училището в с. Средище под въздействието на алкохол, като уреда е отчел 1.25 промила в
издишания от водача въздух. Същият е приел показанието на техническото средство, поради което
срещу него е образувано бързо производство. Уведомен е управителя на фирмата – собственик на
автобуса, който от своя страна е изпратил друг водач за осъществяване на пътуването.
Подпомагане на УКБДП в дейностите за развитие на средата за обучение по БДП, прилежащата
пътна инфраструктура и организацията на движение в районите на училищата: мярката е
изпълнена. Подпомогната е УКБДП на детска градина „Роза 2“ в гр. Силистра за извършване на
практическо обучение по БДП на децата и в частност преминаване през пешеходна пътека и пресичане
на платното за движение. В двора на градината е маркирана пешеходна пътека – тип „Зебра“ за
практическо обучение на децата.
Организиране и провеждане на превантивни кампании: в процес на изпълнение е традиционната
кампания „Децата тръгват на училище“.
Изпълнение на специализирани мерки за рискови групи водачи: мярката е изпълнена. Проведени
са 7 бр. СПО с направление на дейност – контрол на рискови групи водачи.
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Участие в изпълнението на тематични програми за информираност на отделни целеви групи:
мярката е изпълнена. Информиране чрез медии на целеви групи по отделни теми.
Прилагане на комплекс от мерки за БДП спрямо работещите в МВР: мярката е изпълнена.
Проведени са СУГ, тестове и обучения на служителите в ОДМВР – Силистра за недопускане ПТП при
взаимодействието им с пътната среда.
Информираност на обществото за резултатите от контролната и аналитична дейност: мярката е
изпълнена. Ежемесечно, чрез медии и изпратени анализи до общините на територията на област
Силистра е информирано обществото относно допуснатите ПТП и причините за настъпването им. Чрез
медиите е информирано обществото и за резултатите от проведената контролна дейност по време на
провежданите СПО.
Засилване на контролната дейност в рискови участъци съобразно извършени анализи: мярката е
изпълнена. За месец юли 2021 г. се предприеха мерки за ограничаване предпоставките за ПТП в
рисковите участъци на територията, обслужвана от ОДМВР – Силистра. За рисков участък бе
определен път III-216 км. 12+267 (участък между малки населени места, а именно с. Любен и с.
Добротица), където в ПТП е пострадало тежко ранено лице и път II-21 (Тутракан – Русе), където се
допусна ПТП с убито лице. На рисков участък път II-21 се засили контрола за превишена скорост с
използване на АТСС. Във връзка с определения като рисков участък път III-216, км. 12+267 между
малки населени места се реализираха 5 бр. СПО за осъществяване на контрол по безопасност на
движението.
Изготвен е отчет №342р-10877/06.08.2021 г. с отчитане характерните особености на рисковите
участъци, вида, място и причина за ПТП в участъка.
Във връзка с допуснатите пътнотранспортни произшествия през месец август бе изготвен отчет №342р12458/09.09.2021 г. От същия е видно, че 2 бр. от ТПТП са допуснати поради отнемане на предимство
на кръстовище (на пешеходци), 1 бр. от ТПТП е допуснато поради отнемане на предимство при маневра
за обратен завой, 1 бр. от ТПТП е допуснато поради липса на квалификация за управление на МПС
(неправоспособност) от непълнолетно лице, което не спира на ПЗ Б-2, 1 бр. от ТПТП е допуснато
поради движение с несъобразена скорост, вследствие на което МПС се преобръща извън пътното
платно. Предвид анализа и обследването на причините за ПТП като рискови участъци се определиха
пешеходни пътеки на територията на гр. Силистра и път I-7 (Силистра – Шумен), км. 49+250
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(кръстовище за с. Секулово), където е допуснато ПТП с тежко ранено лице. Предвид зачестилите ПТП,
допуснати на кръстовища с участието на пешеходци, се изготвиха 6 бр. сигнални писма до собственика
на пътя за предприемане мерки за обезпечаване сигурността на пешеходци и велосипедисти, а именно
опресняване на маркировката на пешеходни пътеки по кръстовищата и се реализираха 3 бр. СПО с цел
недопускане ПТП с участието на пешеходци. На определения като рисков участък път I-7 се засили
контролната дейност чрез използване на АТСС.
Във връзка с допуснатия пътнотранспортен травматизъм за месец септември бе изготвен отчет №342р/10.2021 г. От същия е видно, че като основна причина за допускане на ТПТП е движението с
несъобразена скорост. За отчетния период причините за ТПТП са както следва: 2 бр. от ТПТП,
допуснати през месец септември са поради движение с несъобразена скорост и блъскане в неподвижно
препятствие на пътя (стълб).
1 бр. от ТПТП е допуснато поради движение с несъобразена скорост и вероятна причина заспиване,
вследствие на което е блъснато паркирано МПС.
3 бр. от ТПТП са допуснати поради движение с несъобразена скорост и навлизане в лентата за насрещно
движение.
Предвид анализа и обследването на причините за ПТП, като рискови участъци за м. септември са
определени път III-216 (Ситово – Добротица – Чернолик), км. 16+100 (кръстовище за с. Секулово) и
път II-21 (Силистра – Русе), км. 85+490. Увеличения брой реализирани ПТП в извън населено място е
поради движението с несъобразена скорост или висока скорост, поради което се планират и реализират
СПО с тематика „Контрол на максимално разрешената скорост на движение за дадения участък“ и в
частност пътищата от първи и втори клас, където се развиват по-големи скорости.
На базата на същият анализ се засилва контролната дейност в тези участъци, чрез изготвяне на нови
маршрути, указания и промяна на часови интервали или назначаване в наряд на служителите по
съществуващи такива маршрути, обхващащи рисковите участъци. За засилване на контролната дейност
в дадени участъци (непосредствено след допускане на ТПТП и определяне на участъка като рисков) се
планират и провеждат СПО на местно ниво.
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Пътнотранспортен травматизъм:
ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР: за отчетния период са допуснати 21 бр. ПТП с
пострадали лица, които са посетени от органите на МВР, осъществяващи контрол по пътното
движение.
Загинали: за отчетния период са загинали 2 лица.
Тежко ранени: в допуснатите ТПТП за отчетния период са ранени 31 бр. лица от които тежко
пострадали са 6 лица.
Тенденция спрямо предходния период: спад на броя тежки ПТП спрямо предходния период (-8 броя),
увеличение на загиналите с 1 брой и спад на ранените (-4 броя).
Загинали и тежко ранени по вид на участниците в ПТП:
брой

%

брой

%

брой

%

ПТП

ПТП

загинали

загинали

ранени

ранени

водач

21

100%

2

100%

31

100%

пешеходец

1

4.76%

0

0

1

3.23%

общ брой за периода:

21

вид на участник в ПТП

2

31

ПТП, загинали и тежко ранени, разпределени по общини:
брой

%

брой

%

брой

%

ПТП

ПТП

загинали

загинали

ранени

ранени

Алфатар

0

0

0

0

0

0

Главиница

1

4.76%

0

0

1

3.23%

Дулово

4

19.05%

1

50%

12

38.71%

Кайнарджа

0

0

0

0

0

0

община

9

Силистра

9

42.86%

0

0

10

32.26%

Ситово

5

23.81%

1

50%

5

16.13%

Тутракан

2

9.52%

0

0

3

9.68%

общ брой за периода:

21

2

31

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания: до общини: 14 бр.; до ОПУ:
6 бр.; до фирми, поддържащи пътя: 1 бр.
Предприети дейности по отстраняване на несъответствията: В едномесечен срок от изготвяне на
сигналните писма, общините и ОПУ предприемат действия по отстраняване на установените проблеми
с пътна маркировка, пътни знаци, растителност ограничаваща видимостта и други.

РДПБЗН – Силистра:
РДПБЗН не участва във всички настъпили пътнотранспортни произшествия на територията на
областта. За периода 01.07.2021 – 30.09.2021 г. има 7 пътно транспортни произшествия, в които сме
участвали с 29 служителя и 8 противопожарни автомобила, основно за разрязване на катастрофиралите
автомобили и изваждане на пострадалите лица в пътните превозни средства.
По изпълнение на приетите мерки за намаляване и предпазване на служителите и работниците от
наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа, в
РДПБЗН – Силистра се провеждат ежегодни изпитни проверки на знанията по ЗДвП и майсторско
кормуване на служебни автомобили. Извършва се периодичен инструктаж на служителите за спазване
правилата за движение по пътищата и недопускане на пътнотранспортни произшествия.
За отчетния период не са провеждани учения за координиране на действията на службите за спешно
реагиране при инцидент ПТП, предвид усложнената епидемична обстановка от Ковид-19.

Областно пътно управление – Силистра:
Прилагайки методиката за планиране и управление на дейностите за периода са:
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– извършени периодични инспекции на 12 пътя;
– подготвени са три месечни задания, включващи конкретни дейности за отстраняване на констатирани
дефекти по РПМ;
– изготвено е едно допълнително задание за подготовка на РПМ за експлоатация през есенно-зимния
сезон.
– изготвени са шест планови заявки за монтаж на СПО, знаци и полагане на хоризонтална маркировка.
НЕ СА ФИНАСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИ
Координация и взаимодействие между ОПУ и общини:
– по предложение на общините се изграждат неравности и повдигнати пешеходни пътеки в населените
места – за периода има възстановени на път ІІІ-2104 (прев. ремонт)
Координация и взаимодействие между ОПУ и ОДМВР:
– получени са 30 (уведомителни и сигнални) писма, 1 жалба, 1 сигнал от граждани. Със собствени сили
ОПУ Силистра се опитва да отстрани констатираните нередности;
– протоколи от ПТП за възстановяване на щети от застрахователи.
Предоставяне на данни за поддържане на ГИС-базиран масив от информация:
– седем нови обекта (линеен и крайпътен) са добавени в ГИС, заедно със сканирани за тях документи;
– нанесени са елементи от пътя в система ГИС за шест пътя.
Докладване и анализ на информация, свързана с пътната безопасност:
– винаги, когато е поискана;
– към АПИ – Доклад за изпълнение на обекти, Справка състояние на асфалтова настилка, и Справка за
необходимите финансови средства за кратко и дългосрочните мерки за обезопасяване на движението;
– Доклад за увредено имущество от ПТП;
– План за зимно и Оперативен план.
Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство,
и поддържане на пътната инфраструктура:
– всички обекти, по които се извършва превантивен ремонт имат технологични проекти, съгласувани
ИПМ, ВОД с ОД МВР;
– вземат се контролни проби и се изпращат в Районна пътна лаборатория – Разград.
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Бюджетиране на приоритетни мерки за развитие на пътната инфраструктура в годишните
бюджетни разчети на АПИ:
– изготвен бюджет на ОПУ Силистра за 2022 г.;
– предложение за изготвяне на технологични проекти на нови четири отсечки с обща дължина 44,604
км.
Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, преди началото и след края
на зимния сезон:
– на основание извършените огледи е изготвено Допълнително задание за подготовка на пътищата за
експлоатация през есенно-зимния сезон – не е финансирано;
– оглед на обекти от ОПРР в гаранционен срок – Път ІІ-49, комисия от МРРБ.
Проектиране и строителство на участъци от републиканските пътища:
– път III-2104 „(о.п. Тутракан – о.п. Силистра ) – Търновци – Черногор – Главиница“ в участъка от км
0+000 до км 13+063 строително-монтажните работи са приключили.
Превантивен ремонт се извършва:
– Път ІІ-21 Обходен път на гр. Силистра от км. 109+432 до км 115+432;
– Път ІІІ-218 (о.п. Тутракан – о.п. Силистра) – Професор Иширково – Брадвари – Водно
– (Поройно – Дулово) в участъка от км. 0+000 до км 13+500;
– Път ІІІ-218 в участъка от км 13+500 до км 30+500
– Път ІІІ-207 „(о.п. Шумен – о.п. Девня) – Ветрино – Калоян – Векилски – Кочмар – Тервел – Алеково
– Алфатар – (о.п. Силистра – о.п. Дулово)“ в участъка от км 63+857 до км 79+435
Актуализация на организацията на движение на републиканските пътища – извършена е само на
обектите с превантивен ремонт. Изготвени са планови заявки, които не са финансово обезпечени.
Извършване на периодичен преглед на съществуващите ограничителни системи на
републиканските пътища – поддържа се регистър на деформираните и унищожени СПО.
Почистване на растителността и поддържане на банкетите – през посочения период не е извършвана
дейността поради липса на одобрен финансов ресурс.
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Регионално управление на образованието – Силистра:
Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието – на 13.09.2021 г. до директорите
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Силистра е
изпратено писмо от началника на РУО с указания за изготвяне и утвърждаване на годишна планпрограма по БДП за учебната 2021 – 2022 г., приложен е образец на училищна план-програма. (изх.
№РД-3-2219/13.09.2021 г.)
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:
– на 01.07.2021 г. до училища и детски градини е изпратено за изпълнение писмо от зам.-министъра на
образованието и науката, във връзка с организирането на пътувания на деца и ученици през летния
сезон;
– на 07.07.2021 г. е предоставена информация от ОД на МВР – Силистра до училища и детски градини
за загинали и/или ранени деца при ПТП на територията на област Силистра за периода 01.01.2021 г. до
30.06.2021 г.
Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици – по искане на ОД на
МВР – Силистра и РУ на МВР – Тутракан са изготвени графици за беседи по пътна безопасност пред
деца и ученици от община Силистра и община Тутракан през първия учебен срок на учебната 2021 –
2022 г. (изх. № от РУО РД-3-2392/29.09.2021 г. и № РД-3-2209/17.09.2021 г.)

Център за спешна медицинска помощ – Силистра:
В периода 01.07.2021 г. – 30.09.2021 г. са приети 30 броя повиквания, касаещи пострадали в следствие
от ПТП на територията на област Силистра. Оказана е спешна медицинска помощ на 41 лица
пострадали при ПТП.
Пострадалите лица при ПТП са със следните видове наранявания: 15 лица с леки телесни наранявания,
5 лица със средни наранявания, 1 лице с тежки наранявания, няма загинали лица при ПТП
След направен анализ на данните от същия период на предходната година се наблюдава минимално
намаляване на брой повиквания за настъпили ПТП и пострадали лица при ПТП.
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В периода 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г. са приети 38 броя повиквания, касаещи пострадали в следствие
от ПТП на територията на област Силистра. Оказана е спешна медицинска помощ на 50 лица
пострадали при ПТП.
Предприети и планирани мерки:
Подобряване на услугите за спешна медицинска помощ и грижите за намаляване на последствията от
ПТП чрез:
- периодични обучения на екипите на ЦСМП за действие при ПТП и работа с медицинската апаратура;
- поддържане в изправност и заредена медицинската апаратура;
- периодични обучения на шофьорите за определяне на оптимален маршрут за движение на
санитарните автомобили и работа с карта на населеното място, начин на откриване на подадения адрес;
- поддържане в техническата изправност на автомобилния парк.
Основни причини за забавяне на екипите на ЦСМП при повикване на ПТП са дълъг маршрут до
мястото на инцидента и лоша пътна инфраструктура.

Регионална здравна инспекция – Силистра:
Поради въведената епидемична обстановка в страната и мерките за ограничаване на разпространението
на Ковид–19, Регионална здравна инспекция – Силистра не е реализирала мероприятия по БДП.

Български червен кръст – Силистра:
Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието: във връзка със “Състезание по
приложно колоездене по правилата на ФИА за деца велосипедисти на възраст 10 – 12 год.“ в 2 етапа:
1. Теория по ПДП.
2. Практика по зададен казус.
Провеждане на обучения на тема реакция при настъпило ПТП и оказване на първа помощ на
пострадали; оборудване на автомобилите с пакети за оказване на първа помощ: проведени са 103
обучителни курса по ПДП. Обучените кандидат шофьори на МПС до 26.10.2021 г. са 950 лица.
Проведено е обучение по БДП на работното място на 2 лица.
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Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Силистра:
Извършените административни услуги от 01.07.2021 г. до 30.09.2021г. в Областен отдел „Автомобилна
администрация“ Силистра:
1. брой извършени проверки на психологически лаборатории за провеждане на психологически
изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС – 8 бр.;
2. изпитани кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС: теория – 569
кандидати, практика – 570 кандидати; успеваемост: теория – 74%, практика – 85%;
3. изпитани кандидати за придобиване на свидетелство за превоз на опасни товари: 51 бр.; успеваемост
– 78%;
4. изпитани кандидати за придобиване на удостоверение за „Водач на лек таксиметров автомобил“: 2
бр.; успеваемост – 100%;
5. приети заявления за издаване на лиценз или продължаване на срока на лиценз за обществен превоз
на пътници и товари: за международен превоз – 2 бр.; за вътрешен превоз – 0 бр.;
6. приети заявления за издаване на: карта за квалификация на водач – 258 бр.; карта за дигитален
тахограф – 184 бр.; свидетелство за превоз на опасни товари – 47 бр.;
7. приложени принудителни административни мерки: 2 бр.
За подобряване безопасността на движение по пътищата в област Силистра, представител на ОО „АА“
участва в комисия към Общинска администрация – Силистра, на която се дават и разглеждат
предложения за подобряване на пътната обстановка в общината за намаляване на предпоставките за
ПТП и намаляване на транспортния травматизъм.
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 МПС.
Залите за изпити и автомобилите по управление са снабдени с камери за видеонаблюдение, което
свежда до минимум възможността от неправомерно получаване на положителен резултат.
В РД „АА“ гр. Силистра се извършват проверки на всеки три месеца на всички служители,
притежаващи свидетелство за управление, чрез електронния портал на МВР за издадени и влезли в
сила наказателни постановления, фишове и електронни фишове за нарушения на ЗДвП, с цел
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повишаване на доверието на обществото в институциите, чрез проява на нулева толерантност спрямо
нарушителите и даване на личен пример за отговорност за намаляване на транспортните произшествия.
ОО „АА“ – Силистра изпълнява мерки за осигуряване на безопасност на движение по пътищата на
служителите по време на работа, като дългосрочната цел визия „Нула“ – недопускане на ПТП или
транспортни инциденти по време на работа със служители на отдела.
Периодично всички служители се запознават с актуалната пътна обстановка и пострадалите граждани
при ПТП на територията на страната – чрез интернет страницата на Държавно-обществената
консултативна комисия по проблемите за безопасност на движение по пътищата.
Всеки служител е попълнил декларация, която съдържа задължение за спазване изискванията на
националното законодателство, уведомяване на прекия си ръководител за участие в ПТП със служебен
или личен автомобил, издадени АУАН от компетентните органи за неспазване ЗДвП, техническото
състояние на ползваното служебно или лично МПС и готовността му за пътуване.

ПО ТОЧКА 2
Информация за състоянието на прилежащата около учебни заведения и детски градини пътна
инфраструктура, сигнализация и маркировка от гледна точка на БДП.

Общинска администрация Силистра:
Пред всички училища и детски градини са маркирани (изпълнява се два пъти в годината) пешеходни
пътеки за безопасно пресичане на уязвимите участници в пътното движение, които са сигнализирани с
пътни знаци, поставени са предпазни огради. На главните улици в гр. Силистра тези пешеходни пътеки
са изпълнени като повдигнати пешеходни пътеки (освен за пресичане на пешеходците и за
ограничаване скоростта на движение на моторните превозни средства). Също така са изградени и
изкуствени неравности при пешеходните пътеки за ограничаване скоростта на движение на МПС.
Пешеходните пътеки на главните улици в гр. Силистра и до входовете на учебните заведения и детските
градини са осветени и са с добра видимост за участниците в движението.
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Общинска администрация Тутракан:
В община Тутракан в периода 10-15.09.2021г. е обновена хоризонталната маркировка около учебните
заведения и детските градини.

ПО ТОЧКА 3
Сигнали и предложения за съставяне на работни групи по текущи проблеми, свързани с БДП в
област Силистра.
Няма постъпили сигнали или предложения от членовете на Комисията.

…………………………………………

……………………………………

Ели Тодорова

Николай Петров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП

СЕКРЕТАР НА ОКБДП
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