
 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” - ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

На 27 април 2022 г. в област Монтана се проведе Областният 

кръг на Националната викторина по безопасност на движението „Да 

запазим децата на пътя”. За поредна година домакин на събитието бе 

Пето ОУ „Христо Ботев“, град Монтана, което осигури отлични 

условия за провеждането на състезанието.  

В Областния кръг на викторината „Да запазим децата на пътя” 

взеха участие 7 отбора от училищата, както следва: Община 

Берковица – Трето ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица; Община 

Бойчиновци - ОУ „Отец Паисий“, с. Мадан; Община Вълчедръм - 

Второ ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм; Община Лом - ОУ „Климент 

Охридски“, с. Сталийска махала; Община Монтана - Шесто СУ 

„Отец Паисий“, гр. Монтана; Община Чипровци - ОУ „Петър 

Парчевич“, гр. Чипровци; Община Якимово – СУ „Д-р Петър 

Берон“, с. Якимово. 

В началото на викторината участниците бяха приветствани от г-

жа Латинка Симова, заместник-областен управител на област 

Монтана.  

Подготовката, организирането и провеждането на инициативата, 

както и оценяването на постиженията на отборите, се извърши от 

комисия с председател инж. Нина Кирилова, ст. експерт по ПОО в 

РУО-Монтана и членове: Силвия Георгиева,  ст. експерт в дирекция 

АКРРДС в Областна администрация – Монтана; Николай Тошков, 

доброволец към Български младежки червен кръст – Монтана; 

Недко Иванов, Съюз на българските автомобилисти – Монтана; 



 

инсп. Радослав Марков, сектор Пътна полиция към ОД на МВР – 

Монтана и Владимир Илиев – автомобилен инструктор. 

Викторината протече съгласно предварително изготвените 

регламент и график:  

I-ви кръг - Решаване на тест-листовка - отборно решаване на 

теоретичен тест от 20 въпроса за 20 минути. Максимален брой точки 

– 20 точки. 

II–ри кръг - Викторина - 5 въпроса с два отговор (верен или 

грешен). Максимален брой точки – 5 точки. 

III-ти кръг - Практическо задание:  

А) Установяване повреда/неизправност на велосипед – 5 повреди, 

които трябва да бъдат открити за 3 минути. При установяване на 

пълния брой неизправности отборът получава максимален брой 

точки. Максимален брой точки – 20 точки.  

Б) Ситуация за оказване на долекарска помощ на пострадал при 

пътно-транспортно произшествие – тестови въпроси. Максимален 

брой точки – 10 точки. 

В) Сглобяване на пъзел с пътни знаци – общо 4 броя. Максимален 

брой точки – 20 точки. 

Първо място извоюва отборът на Шесто СУ „Отец Паисий“, гр. 

Монтана, който ще представи област Монтана на Националния кръг 

на викторината в периода 10 – 11 май 2022 г. в град Сунгурларе. 

На участниците бяха връчени грамоти и награди, осигурени от 

РУО – Монтана и Областна администрация – Монтана. 

 

 Честито на победителите! Желаем им здраве и достойно представяне 

на Националния кръг! 

 


