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ГОДИШЕН ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2018 Г. 

Дата: 09.05.2019 г. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад се изготвя в изпълнение на §1а, ал. 3 от  ДР на Закона за движение по пътищата и във връзка с писмо изх. 

№0540-11/15.03.2019 г. на Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. 

На основание §1а, ал. 2 от  ДР на Закона за движение по пътищата, към Областния управител на Област Търговище е създадена 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. Комисията е утвърдена със Заповед №152/27.04.2018 г. на Областния 

управител на Област Търговище, в състава на която са включени представители на всички общини на територията на Област 

Търговище - Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака, Областен отдел «Автомобилна администрация», Областно пътно 

управление, сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Търговище, РСПБЗН – Търговище, СУАБ СБА ЕООД клон Търговище, 

Регионално управление по образованието – Търговище,  Областен съвет на Български червен кръст гр. Търговище, Българската 

асоциация на пострадали при катастрофи за област Търговище. 

Годишният доклад за 2018 г. е изготвен на база, изпълнени дейности и мерки за подобряване безопасността на движението по 

пътищата в област Търговище от страна на местната власт, териториалните администрации на органите на изпълнителната власт, 

неправителствения сектор и гражданското общество. 

Докладът включва пълна картина на състоянието на пътната безопасност за 2018 г., роля на заинтересованите страни, годишно 

изпълнение на план – програмата, мониторинг и оценка на изпълнението на план-програмата, оценка на постигнатите резултати и 

предложения за подобряване на изпълнението. 

  

 

РАЗДЕЛ 1 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

В Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България е заложена 

ежегодна оценка на изпълнението на целите на стратегията и влиянието им върху безопасността на движението и утвърждаване на 

практика за проследяване процеса по реализиране на залегналите в стратегията мерки и тяхното влияние върху пътнотранспортната 

обстановка.  
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Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище ежегодно приема годишен доклад за 

изпълнението на Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Област Търговище за периода 

2012-2020 г. 

Мерките и дейностите описани в доклада кореспондират с целите на държавната политика за подобряване безопасността на 

движението по пътищата, а именно: укрепване на административния капацитет на специализираните звена по БД, разработване на 

областни, общински и ведомствени програми за подобряване на БД и отчети за тяхното изпълнение, усъвършенстване на системата за 

изследване на анализ на причините за ПТП, създаване на организация за постоянна оценка на изпълнението на задачите в 

Националната стратегия и влиянието им върху БД. 

Годишният доклад за дейностите по подобряване на безопасността на движението по пътищата в Област Търговище за 2018 г. 

припокрива актуалните акценти от държавната политика за подобряване БД по пътищата. В доклада основното стратегическо 

направление е насочено към подобряване БД, като за изпълнението му са ангажирани институции – държавни, неправителствени, 

частен сектор, местна власт, които да поемат своите отговорности за намаляване на жертвите по пътищата. Друг залегнат аспект в 

доклада е постигането на  култура за безопасно поведение на всички участници в движението чрез подобряване на образованието и 

уменията им. Задачата е да се създадат условия за реализиране на най-добрите европейски практики за обучение от ранна възраст на 

децата в семейството и в училището, на кандидатите за водачи на МПС, както и да се осигури продължаващо обучение през целия 

живот. Повишаването на ролята на контрола по спазване правилата за движение е друго направление в доклада. Пътната 

инфраструктура е един от основните фактори, оказващи влияние върху безопасността на движението по пътищата. Докладът включва 

мерки за подобряване на пътната мрежа както извън населените места, така и в градовете и селата, в зоните на кръстовищата, завоите, 

за ограничаване на челните удари и ПТП в резултат на напускане на платното за движение.  

Спазването на принципите за  отчетност, прозрачност, сътрудничество, координация, ясни цели и обективност се гарантират 

чрез приемането на годишния доклад от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище.  

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПЪЛНА КАРТИНА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ГОДИНАТА НА ДОКЛАДА 

 

1. Природно – географски и демографски характеристики на Област Търговище 

Област Търговище е разположена в Североизточна България. На север граничи с областите Русе и Разград, на изток с област 

Шумен, на юг със Сливен и на запад с Велико Търново. В пределите си включва земи от Дунавската равнина на север и от Предбалкана 

на юг. Административен център на областта е град Търговище. Той отстои на 320км от София, на 121км от Варна и на 100км от Русе. 

На територията на област Търговище се формира ясно обособена, кръстовидно изградена транспортна мрежа. Централните 

пътнотранспортни артерии са представени от първокласен път Е-772, І-4 и обособените с него части от второкласните пътища Е-48 



3 

 

“Омуртаг- Котел” и Е-49 “Разград - Търговище”. Общата дължина на републиканската пътната мрежа в областта е 523км
1
. Освен това 

през областта преминава и част от главната ж.п. линия “София – Г. Оряховица – Варна”, като общата дължина на ЖП линиите в 

областта към 31.12.2010г. по данни на НСИ е 69км. Област Търговище включва 5 общини и 205 населени места. Територията на 

областта е 2710,3 км
2 

или 18,51 % от територията на Североизточния район и 2,4 % от общата територия на страната.  Населението 

наброява 118 671 души. 

 

1.1. Общият брой на населението на територията на обл. Търговище е 118671 души. Разпределени териториално по територии на 

обслужване от РУМВР е както следва: РУ – Търговище – 56 087 души, РУ –  Попово – 34 997 души и РУ – Омуртаг – 27 587 души. 

1.2. Пътните полицаи на територията на обл. Търговищe по щат са 22 и обслужват 5 града и 205 села, групирани в 5 общини със 

свързваща ги 1 171,3 км. пътна мрежа, от която ПП I-4 – 77,6 км, второкласна пътна мрежа с дължина 105,6 км, третокласна пътна 

мрежа 337,6 км и 645,7 километра общинска пътна мрежа. 

        

РАЗДЕЛ 3 

РОЛЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Изпълнението на програмата от мерки и ангажименти по безопасност на движението по пътищата в Област Търговище се 

осъществява от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата“. В състава на Областната комисия са включени 

представители на Областна администрация Търговище, Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Търговище,  РИО - Търговище, 

Общините Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака, РДПБЗН – Търговище, Областен отдел Автомобилна администрация – 

Търговище, Областно пътно управление – Търговище, СУАБ СБА ЕООД клон Търговище,  Областен съвет на Български червен кръст 

гр. Търговище, Българската асоциация на пострадали при катастрофи за област Търговище. 

Представителите на институции, членове на Областна Комисия по безопасност на движение са  изпълнили следните поети 

ангажименти:  

- Общините в Област Търговище - подобряване техническото състояние на общинската пътна мрежа и улиците в населените 

места – цялостно преасфалтиране, рехабилитация  и ремонт на пътища – 19 км., ремонт на тротоари – 1984 м
2
, рехабилитация на 

улично осветление – 888 бр., поставяне на изкуствени неравности в населени места за ограничаване на скоростта на движение – 8 бр., 

поддръжка на светофарни уредби – 8 бр., почистване от храстовидна растителност и поддръжка озеленяване по ОПМ – 239 км. 

обезопасяване на зоните около учебните заведения, полагане на  хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация и др.; 

- Областно пътно управление Търговище – ремонт и преасфалтиране на републиканска пътна мрежа, подобряване на 

техникоексплоатационните характеристики на участъци от РПМ. 
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- РИО – Търговище -  открити площадки за велосипеди в детски градини, проведени курсове по БД на учители, проведена 

олимпиада по БДП, състезание по приложна колоездене и др.  

- Областен съвет на Български червен кръст гр. Търговище – обучение на кандидат-водачи на МПС, обучения на ученици и 

доброволци по първа долекарска помощ, информационни кампании и демонстрации.  

- ОО „Автомобилна администрация“ Търговище - инспекторите ежедневно контролират спазването на правилата при 

извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари на територията на Област Търговище, както 

и всички документи, свързани с извършването на превоза. За констатираните нарушения са съставени актове за установяване на 

административни нарушения. 

- ОД на МВР – Търговище – ежеседмично извършват проверки с насоченост „пешеходец“, „скорост“, „алкохол и 

неправоспособност“, „неизползване на обезопасителни колани и защитни каски“ и „неправилно изпреварване“, контролна 

дейност по републиканската пътна мрежа и местата с концентрация на ПТП, ежедневно констатират нарушения и съставят 

АУАН, осигурява се полицейско присъствие в районите на училищата по време на отиване и връщане на децата от учебни 

занятия. 

- Областна администрация Търговище – координира взаимодействията между държавните и общинските органи и предприема 

превантивни мерки за подобряване на безопасността на движението, с цел намаляване броя на жертвите и травматизма при 

пътнотранспортни произшествия. 

- Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище на свои заседания разглежда проблеми 

и прави препоръки, относно подобряване на безопасността на движението по пътищата. Целта е осъществяване на ефективна и 

целенасочена координация с местната власт, териториалните администрации на органите на изпълнителната власт, 

неправителствения сектор и гражданското общество при реализиране на държавната политика в областта на безопасността на 

движението по пътищата. 

- Участниците в движението – водач на МПС, пешеходец, велосипедист трябва да се съобразяват с организацията на движение, 

да спазват ЗДвП и Правилника за прилагането му и да повишат познанията и културата си по БДП. 

- Областна администрация и Общините утвърдиха «Мерки за безопасно шофиране през работно време» 

- Общинските администрации и Областно пътно управление – Търговище неколкократно освежават хоризонталната маркировка и 

поддържат вертикална сигнализация  по пътната мрежа на областта, с цел недопускане на ПТП по вина на пътните условия. 

- Училищата в областта за учебната 2018-2019 г. предоставиха на всяко дете маршрут за очертаване и описване на безопасно 

придвижване „дом-училище-дом“. 
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РАЗДЕЛ 4 

ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА  

В изпълнение на Стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Търговище 

и писмо с изх. №ОКД-09-1-1/20.03.2019 год. на Областния управител на област Търговище, общините от Областта и регионалните 

структури предоставиха информация за следните изпълнени мероприятия: 

Наименование 

на мярката 

Механи

зъм за 

въздейс

твие  

Период 

на 

изпълнен

ие  

Финансов 

ресурс  

Източни

к на 

финанси

ране  

Очакван 

резултат  

Индикатор 

за 

изпълнение  

Отговорна 

институция  

Статус на 

изпълнение 

на мярката   

Отчет за 

изпълнени

ето на 

мярката 

 

Приоритет: Създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на участниците в пътното движение в работна или 

училищна среда и извън нея. Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движението. 

Обучение на участниците в движението, повишаване транспортната култура и дисциплина с цел намаляване на жертвите по пътя; създаване и 

повишаване на квалификацията на кадри за обучение по безопасност на движението. Обучение по оказване на първа долекарска помощ на групи от 

населението. Превенция на пътнотранспортния травматизъм. 

Цел: 1. Подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Търговище 

2. Подобряване на технико-експлоатационните характеристики на участъци от републиканската и общинската пътна мрежа и намаляване 

на пътно-транспортните произшествия. 

3. Повишаване на подготовката на участниците в движението за оказване на първа долекарска помощ и взаимопомощ при пътни и други 

инциденти.  

4. Ограничаване на жертвите на пътя и пътнотрансротния травматизъм. 

Мярка:          
Приемане на 

Годишен доклад за 

2018 г. за 

изпълнението на 

Плана за действие 

2018-2019 г. към 

ОСПБДП 2012-

2020 г. 

 31.03.2018 г. Не е 

необходи

м 

- Приемане на годишен 

доклад за 2018 г. 

Изпълнен Областна 

администрация 

- Търговище 

Приет годишен 

доклад за 2018 г. 

Изпълнен 

 

Осъществяване на 

ефективна и 

целенасочена 

 31.03.2019 г. Не е 

необходи

м 

- Организирани и 

проведени 

мероприятия 

Брой проведени 

мероприятия 

Областна 

администрация 

- Търговище 

 Изпълнен 
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координация с 

местната власт, 

териториалните 

администрации на 

органите на 

изпълнителната 

власт, 

неправителствения 

сектор и 

гражданското 

общество при 

реализиране на 

държавната 

политика в областта 

на безопасността на 

движението по 

пътищата 

свързани с 

безопасността на 

движението 

Проект „Развитие, 

обновяване и 

модернизиране на 

градската среда в 

гр. Търговище“ по 

ОПРР 2014-2020г. 

 2017-2018г. 5 400 000 

лв. 

ЕС и 

Община 

Търговище 

Цялостно 

преасфалтиране. 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движението 

2,287км. Община 

Търговище 

 

 

 

 

Изпълнен 

Рехабилитация на 

ул. Л. Каравелов – 

от ул. Копривщица 

до ул. 3-ти март в 

гр. Търговище 

 До края на 

2018г. 

230 000 

лв. 

Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,620км.
 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 

Христо Ботев в гр. 

Търговище 

 

 До края на 

2018г. 

190 091лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Цялостно 

преасфалтиране. 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,800км. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 

Радомир в гр. 

Търговище 

 До края на 

2018г. 

59 997лв. Община 

Търговище 

и Целеви 

средства от 

държавната 

Цялостно 

преасфалтиране. 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,250км. Община 

Търговище 

 Изпълнен 
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субсидия 

Ремонт на път в 

промишлена зона 

(Стефан Дечев) в 

гр. Търговище 

 До края на 

2018г. 

67 000лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасност на 

движението 

0,390км. 
 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 

Мургаш в с. 

Овчарово 

 До края на 

2018г. 

49 999лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движение 

0,400км. 
 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 

Полаза в с. 

Черковна 

 До края на 

2018г. 

50 000лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,400км. 

 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 6-ти 

септември в с. 

Разбойна 

 До края на 

2018г. 

49 000лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,400км. 

 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 

Петър Къдрев в с. 

Руец 

 До края на 

2018г. 

49 999лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,400км. 

 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 

Васил Левски в с. 

Баячево 

 До края на 

2018г. 

50 000лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,400км. 

 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 

Дунав в с. 

Пайдушко 

 До края на 

2018г. 

49 998лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движение 

0,400км. 

 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на улици в 

село 

Макариополско 

 До края на 

2018г. 

50 000лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движение 

0,400км. 

 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул. 

Неделчо Камов в с. 

Буховци 

 До края на 

2018г. 

49 998лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,400км. 

 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на ул.  До края на 49 991лв. Целеви Подобряване 0,400км. Община  Изпълнен 



8 

 

Радецки в с. 

Здравец 

2018г. средства от 

държавната 

субсидия 

безопасността на 

движението 

 Търговище 

Ремонт на ул. 

Пирин в с. Голямо 

Ново 

 До края на 

2018г. 

49 999лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,400км. 

 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Ремонт на тротоари 

на бул. Александър 

Стамболийски и др. 

улици в гр. 

Търговище 

 2018-2019г. 109 998лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

1 984м
2 

Община 

Търговище 

 Частично 

изпълнен 

Рехабилитация на 

Път –TGV-2161/III-

5102 Мировец-

Буховци и Буйново-

Твърдинци 

км.7+250 до 

км.7+900 

 До края на 

2018г. 

123 540лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

0,900км. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Рехабилитация на 

улично осветление 

в гр. Търговище 

 Целогодишно 

2018г. 

259 026лв. Община 

Търговище 

и Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

 

 

888бр. 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Поставяне на 

изкуствени 

неравности за 

ограничаване 

скоростта на 

движение на 

територията на 

Община Търговище 

(с.Здравец , 

с.Разбойна, 

с.Черковна и 

с.Драгановец) 

 До края на 

2018г. 

12 500лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движението 

5 бр. Община 

Търговище 

 Изпълнен 
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Освежаване на 

маркировка от 

общинска пътна 

мрежа с линия: 

с.Васил Левски – 

Острец 

 До края на 

2018г. 

5 374лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движението 

730 м
2 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Освежаване на 

маркировка от 

общинска пътна 

мрежа с линия: 

с.Алваново – 

Макриопол 

 До края на 

2018г. 

3 102лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движението 

270 м
2 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Освежаване на 

маркировка от 

общинска пътна 

мрежа с линия: 

Разбойна – 

Драгановец 

 До края на 

2018г. 

19 320лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движението 

1 940м
2 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Освежаване на 

хоризонталната 

маркировка по 

основната пътна 

мрежа в гр. 

Търговище 

 Два пъти 

годишно – м. 

април и 

м.септември 

2018г. 

21 372лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движението 

10 км. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Поддръжка и 

актуализиране на 

вертикалната 

сигнализация по 

общинската пътна 

мрежа на гр. 

Търговище 

 Целогодишно 

2018г. 

15 194лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движението 

45 км. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Поддръжка на 

изградени 

светофарни уредби 

 Целогодишно 

през 2018г. 

3 773лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движението 

5 бр. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Изграждане на 

светофарна 

светодиодна уредба 

 До края на 

2018г. 

2 600лв. Дарение Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

1бр. комплект Община 

Търговище 

 Изпълнен 



10 

 

и таймери за 

обратно броене на 

ул. Хаджи Димитър 

в гр. Търговище 

движението 

Закупуване на 

прикачен инвентар 

за снегопочистване 

 До края на 

2018г. 

35 880лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

безопасността на 

движението през 

зимния сезон 

1 бр. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Доставка и монтаж 

на система за 

видеонаблюдение в 

гр. Търговище 

 До края на 

2018г. 

9 157лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

организацията и 

безопасността на 

движение 

7бр. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Поддръжка на 

озеленяването и 

премахването на 

клони и 

храстовидната 

растителност по 

улични банкетите в 

Община Търговище 

и междуселищните 

участъци 

 Целогодишно 

през 2018г. 

20 925лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

219км.-пътна 

мрежа 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Поддръжка на 

улици през зимния 

сезон и 

снегопочистване в 

гр. Търговище 

 През зимния 

сезон на 2018г. 

65 738лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

66 км. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Поддръжка на 

улици през зимния 

сезон и 

снегопочистване в 

населените места  

към Община 

Търговище 

 

 През зимния 

сезон на 2018г. 

6 750лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

45 км. Община 

Търговище 

 Изпълнен 

Поддръжка и 

снегопочистване на 

общинската пътна 

мрежа през зимния 

 През зимния 

сезон на 2018г. 

 

114 150лв. 

Община 

Търговище 

Подобряване 

безопасността на 

движението 

219км.-пътна 

мрежа 

Община 

Търговище 

 Изпълнен 
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сезон 

Поддръжка на 

озеленяването и 

премахване на 

храстовидната 

растителност по 

банкетите на 

Общинската пътна 

мрежа 

Подобряв

ане на 

системата 

ВАП 

/водач-

автомобил 

- път/ 

03-10.2018 10хил.лв Общински 

средства  

Подобряване на 

видимостта на 

общинските пътища  

20км  Община 

Попово 

Изпълнена  Изпълнен 

Абонаментна 

поддръжка на 

светофарни уредби 

Подобряв

ане на 

системата 

ВАП 

/водач-

автомобил 

- път/ 

01-12.2018г. 6 хил.лв Общински 

средства 

Подобряване на 

безопасността на 

движение на възлови 

кръстовища  

3бр. Община 

Попово  

Изпълнена Изпълнен 

Излъчвани и 

публикувани по 

СМО мероприятия 

по проблемите на 

БД 

Запознава

не на 

гражданит

е с 

възникнал

и промени 

в 

организац

ията на 

движение   

01-12.2018г.  Служебно  Служебно  Подобряване на 

безопасността на 

движение по улици в 

населените места и 

общински пътища.  

5бр.  Община 

Попово  

Изпълнена Изпълнен 

Обезопасяване на 

зоните около 

учебните заведения, 

местата с 

интензивно 

движение, 

пешеходните 

пътеки, 

кръстовищата и 

други участъци с 

повишена опасност 

Ограничав

ане на 

скоростта 

на 

движение 

01-12.2018г. 5 хил.лв  Общински 

средства 

Подобряване на 

безопасността на 

движение 

10 бр. Община 

Попово 

Изпълнена Изпълнен 

Изграждане на  

изкуствени 

Ограничав

ане на 

01-12.2018г.  10хил.лв Общински 

средства 

Подобряване на 

безопасността на 

3бр.  Община 

Попово 

Не е изпълнена 

*към момента 

Неизпълнен 
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напречни 

неравности за 

ограничаване 

скоростта на 

движение в близост 

до учебни 

заведения 

скоростта 

на 

движение 

в зоните 

на учебни 

заведения  

движение в близост 

до учебни заведения.  

съществуват 

старите гумени 

ограничители 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

основната 

транспортно-

комуникационната 

мрежа в ж.к. 

«Младост»- 1 и 2 и 

прилежащата 

първостепенна(обсл

ужваща) улица за 

комплекса – ул. 

«Болнична», гр. 

Попово 

Промяна 

организац

ията на 

движение 

на 

възлови 

кръстови

ща с 

изграждан

е на 

разделите

лни ивици 

01-12.2018г. 1млн.лв ДФЗ и 

общински 

средства  

Подобряване на 

безопасността на 

движение на възлови 

кръстовища 

2,6км  Община 

Попово 

Не е изпълнена 

*към момента е 

избран 

изпълнител за 

СМР 

Неизпълнен 

Реконструкция на 

ул. Петър Берон, с. 

Горно Козарево  

 

 2018 г. 

 

78 503,72 

 

Собствени 

бюджетни 

средства 

 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 

275,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 
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Рехабилитация на 

ул. Ю. Гагарин, с. 

Станец  

  2018 г. 58 819,47  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 425,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Реконструкция на 

ул. Струма, с. 

Долно Козарево  

  2018 г. 34 370,40  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 176,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Рехабилитация на 

ул. Н. Й. Вапцаров, 

с. Врани кон  

  2018 г. 33 156,95  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 195,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Рехабилитация на 

ул. Марица, с. 

Врани кон  

  2018 г. 43 362,74  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 218,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 
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Реконструкция на 

ул. Цанко 

Церковски, гр. 

Омуртаг  

  2018 г. 53 741,58  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 244,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Реконструкция на 

ул. Мургаш с. 

Висок  

  2018 г. 55 211,04  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

280 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Реконструкция на 

ул. Омуртаг, с. 

Веренци  

  2018 г. 46 805,82  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 280,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Основен ремонт на 

част от ул. Родопи, 

с. Панайот Хитово  

  2018 г. 32 242,24  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 150,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 
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Основен ремонт на 

част от ул. 

Бузлуджа, с. 

Обител  

  2018 г. 59 723,35  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 131,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Основен ремонт на 

ул. Шипка, гр. 

Омуртаг  

  2018 г. 38 616,30  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

200,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Рехабилитация на 

част от ул. 

Ястребино, с. 

Българаново  

  2018 г. 46 308,61  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 135,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Рехабилитация на 

част от ул. 

Козлодуй, Бояна и 

Камчия, с. Зелена 

Морава  

  2018 г. 128 090,56  Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяване и 

подобряване на 

транспортно – 

експлоатационните 

качества на 

настилките на 

общинската улична 

мрежа в Община 

Омуртаг 

 417,00 м. Община 

Омуртаг 

  Изпълнен 

Основен ремонт на  2018 119826 Субсидия Подобрена улична Без жертви Община Приключена Изпълнен 
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ул. "Ястребино" с. 

Добротица 

РБ мрежа Антоново 

Основен ремонт ул. 

Бригадирска" с. 

Добротица 

 2018 73445 Субсидия 

РБ 

Подобрена улична 

мрежа 

Без жертви Община 

Антоново 

Приключена Изпълнен 

Основен ремонт ул. 

"Ален мак",  "Д. 

Благоев" и "Кирил 

и Методий" с. 

Разделци 

 2018 60391 Субсидия 

РБ 

Подобрена улична 

мрежа 

Без жертви Община 

Антоново 

Приключена Изпълнен 

Основен ремонт 

улица "Бузлуджа" с. 

Разделци 

 2018 21869 Субсидия 

РБ 

Подобрена улична 

мрежа 

Без жертви Община 

Антоново 

Приключена Изпълнен 

Основен ремонт на 

улица в с. 

Трескавец 

 2018 17335 Субсидия 

РБ 

Подобрена улична 

мрежа 

Без жертви Община 

Антоново 

Приключена Изпълнен 

Основен ремонт на 

ул. "Хр. Ботев" с. 

Разделци 

 2018 79620 Субсидия 

РБ 

Подобрена улична 

мрежа 

Без жертви Община 

Антоново 

Приключена Изпълнен 

Основен ремонт на 

ул. "Мургаш" с. 

Моравка 

 2018 47387 Субсидия 

РБ 

Подобрена улична 

мрежа 

Без жертви Община 

Антоново 

Приключена Изпълнен 

Основен ремонт на 

улица с. Моравка 

 2018 72472 Субсидия 

РБ 

Подобрена улична 

мрежа 

Без жертви Община 

Антоново 

Приключена Изпълнен 

Основен ремонт на 

ул. с. Стеврек 

 2018 30250 Субсидия 

РБ 

Подобрена улична 

мрежа 

Без жертви Община 

Антоново 

Приключена Изпълнен 

Поддръжка на 

озеленяването и 

премахване на 

храстовидната 

растителност по 

банкетите на 

Общинската пътна 

мрежа 

Подобряв

ане на 

системата 

ВАП 

/водач-

автомобил 

- път/ 

03-10.2018 5 хил.лв Общински 

средства  

Подобряване на 

видимостта на 

общинските пътища  

10км  Община Опака Изпълнена  Изпълнен 

Излъчвани и 

публикувани по 

СМО мероприятия 

по проблемите на 

Запознава

не на 

гражданит

е с 

01-12.2018г.  Служебно  Служебно  Подобряване на 

безопасността на 

движение по улици в 

населените места и 

 2 бр.  Община Опака

  

Изпълнена Изпълнен 
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БД възникнал

и промени 

в 

организац

ията на 

движение   

общински пътища.  

Реконструкция и 

рехабилитация на 

основната 

транспортно-

комуникационната 

мрежа  

Реконстру

кция и 

рехабилит

ация на 

основната 

транспорт

но-

комуника

ционната 

мрежа 

01-12.2018г. 1,7млн.лв общински 

средства  

Подобряване на 

безопасността на 

движение  

4,2 км  Община Опака Не е изпълнена 

*към момента е 

избран 

изпълнител за 

СМР 

Нееизпълнен

а – срок юни 

2019 г. 

Обезопасяване на 

зоните около 

учебните заведения, 

местата с 

интензивно 

движение, 

пешеходните 

пътеки, 

кръстовищата и 

други участъци с 

повишена опасност 

Ограничав

ане на 

скоростта 

на 

движение 

01-12.2019г. 1 500 лв  Общински 

средства 

Подобряване на 

безопасността на 

движение 

2 бр. Община Опака Водачи на МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 

път ІІІ-5102 

Мировец– Буховци– 

Острец– Надарево – 

Дългач – Певец 

(Преслав– о.п. 

Търговище) от км 

7+330 до км 28+825 

 2018г. 9464127.06 
Държавен 

бюджет 

Подобрени технико-

експлоатационни 

характеристики на 

участъка от РПМ, 

намаляване на ПТП 

Завършен 
АПИ-ОПУ-

Търговище 

100% 

изпълнение 

100% 

изпълнение 

път ІІІ-202 „Опака– 

Попово“  от км. 

52+553 до км. 

66+144 

 2018г. 6770592.18 
Държавен 

бюджет 

Подобрени технико-

експлоатационни 

характеристики на 

участъка от РПМ, 

намаляване на ПТП 

Завършен 
АПИ-ОПУ-

Търговище 

100% 

изпълнение 

100% 

изпълнение 
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път ІІ-51 „Бяла– 

Водица– 

о.п.Попово” от 

км.30+000 до  

км.47+441 

 2018г. 10565850.34 
Държавен 

бюджет 

Подобрени технико-

експлоатационни 

характеристики на 

участъка от РПМ, 

намаляване на ПТП 

Завършен 
АПИ-ОПУ-

Търговище 

100% 

изпълнение 

100% 

изпълнение 

Продължаващо 

обогатяване на 

материално-

техническата база, 

необходима за 

провеждането на 

качествен и ефективен 

учебен процес по 

БДП. 

Система за 

организация 

и 

управление 

на 

дейностите, 

свързани с 

възпитаниет

о и обучение 

по 

безопасност 

на 

движението 

по пътищата 

в системата 

на 

предучилищ

ното и 

училищното 

образование 

Учебната 

2017/2018 

година 

 Бюджет на 

училището 

Развиване на 

поведенчески форми, 

които позволяват 

ефективна адаптация 

към реалната пътна 

ситуация, в която се 

движи детето и 

ученикът като 

пешеходец и 

велосипедист. 

Брой новооткрити 

кабинети по БДП и 

площадки за 

майсторско 

управление на 

велосипед. 

РУО  
 открити 

площадки за 

майсторско 

управление на 

велосипед в 2 

детски градини; 

  открит 

„Детски  център 

по безопасност 

на движението 

по пътищата с 

реална пътна 

среда и 

моделирани 

пространства за 

игри” в ДГ №2 

„Осми март”гр. 

Търговище; 

 въведено 

интерактивно 

обучение по 

БДП; 

 осигурено 

онагледяване на 

обучението по 

БДП във всички 

училища/детски 

градини; 

 98 % от 

учениците са 

осигурени с  

учебни 

тетрадки и 

тестове за 

срочен контрол 

по БДП. 

 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите, 

преподаващи БДП. 

Система за 

организация 

и 

управление 

на 

дейностите, 

свързани с 

възпитаниет

о и обучение 

по 

безопасност 

на 

движението 

по пътищата 

в системата 

на 

предучилищ

ното и 

училищното 

образование 

Учебната 

2017/2018 

година 

 Бюджет на 

училището 

Повишаване нивото и 

качеството на обучение  

по БДП. 

Брой учители 

преминали 

квалификационен 

курс на всеки 4 

години 

РУО  
проведени 

четири 

квалификацион

ни курса по 

БДП в които са 

обучени 175 

учители, 

преподаващи 

БДП: 

 32 учители 

са придобили 

квалификация 

„Методика на 

обучението на 

децата и 

учениците”; 

 83 учители 

са повишили 

квалификацият

а си, 

преминавайки 

курс на тема  

„Интерактивни 
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Провеждане на 

общински и областни 

ученически конкурси, 

викторини и 

състезания по 

майсторско 

управление на 

велосипед. 

Национален 

календар за 

изяви по 

интереси на 

децата и 

учениците. 

Учебната 

2017/2018 

година 

  Формиране на навици за 

безопасно участие в 

движението. 

Брой училища, 

участващи в 

посочените 

мероприятия 

РУО   Проведена 

детска 

олимпиада по 

БДП „Уча 

играейки, 

живея знаейки” 

с участието на 

16 детски 

градини от 3 

области. 

 проведен 

републиканск

и кръг от 

състезанието 

по приложно 

колоездене; 

 проведен

а викторина 

,,Познавам ли 

пътните 

знаци и как 

да се 

предпазвам 

от ПТП” – 12 

училища и 4 

детски 

градини; 

 проведени 

състезания по 

БДП „Редене 

на пъзел с 

пътните знаци”  

с учениците от 

2 клас – 24 

училища; 

 проведен 

конкурс за 

детска рисунка 

на тема 

„Пешеходна 

безопасност” – 

39 училища; 

 състезани
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Участие на децата в 

ученически патрули, 

съвместни патрули с 

контролни органи или 

с по-възрастни хора. 

Взаимодейст

вие между 

институциит

е 

Учебната 

2017/2018 

година 

  Формиране на навици за 

безопасно участие в 

движението. 

Брой училища, 

участващи в 

посочените 

мероприятия 

РУО  
 във 

всички 

училища, 

преди началото 

на учебната 

2017/2018 

година е 

извършен 

преглед  на 

районите около 

тях във връзка 

с тяхното 

обезопасяване - 

пешеходни 

пътеки, пътни 

знаци и 

предпазен  

парапет пред 

централните 

входове; 

 проведени

и родителски 

срещи в 

начален етап 

/1-4 клас/, на 

които 

съвместно с 

родителите е 

определен 

безопасния път  

за децата до 

училище и 

дома – 39 

училища; 

 извършен

а оценка от 

родители на 

първокласници 

на маршрута от 

училище до 

дома чрез 

контролни 

карти. В 

кампанията се 

Организиране и 

провеждане на 

обучения по първа 

долекарска помощ 

на кандидат-водачи 

на МПС 

Регламент

ирано с 

Наредба 

за 

организир

ане на 

курсове за 

кандидат-

водачи на 

МПС 

2018 собствен БЧК Повишаване на 

подготовката на 

кандидат-шофьори по 

първа помощ и 

превенция на 

пътнотранспортния 

травматизъм  

Брой обучени БЧК Изпълнено Обучени 1148 

водачи 
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Организиране и 

провеждане на 

обучения по ПДП за 

деца, ученици, 

доброволци и 

възрастни хора 

Съгласно 

програми 

за 

обучение 

на БЧК 

2018 собствен БЧК Повишаване на 

подготовката на 

млади и възрастни  

хора по първа помощ 

и превенция на 

пътнотранспортния 

травматизъм 

Брой обучени БЧК изпълнено Обучени 360 

ученици и 45  

възрастни 

хора 

Организиране на 

информационни 

кампании и 

демонстрации по 

първа помощ 

Чрез 

публични 

изяви, 

демонстра

ции, 

брошури – 

Световен 

ден на 

първата 

помощ и 

Междунар

одния ден 

на ЧК/ЧП-

8-ми май 

2018  БЧК Популяризиране на 

дейностите , свързани 

с превенция на 

пътнотранспортнен 

травматизъм . 

Повишаване на 

информираността на 

участниците в 

пътното движение за 

пътна безопасност 

Брой достигнати 

в кампании и по 

време на 

демонстрации 

БЧК изпълнено Достигнати 

1211 човека 

Регистрирани тежки 

ПТП 

 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Бр. ПТП ОДМВР Регистрация 57 бр. с 14 

убити и 58 

ранени 

 

Извършени 

нарушения от 

водачи на МПС: 

1. Движение с 

превишена и 

несъобразена 

скорост; 

2. Неправилни 

маневри; 

 

3. Отнемане на 

предимство; 

4. Нарушения на 

пешеходци 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Бр. нарушения ОДМВР Изпълнено  

 

 

1. 9 ПТПс 8 

убити и 8 

ранени; 

 

2. 4 ПТП с 5 

убити и 4 

ранени; 

3. 5 ПТП с 7 

ранени; 

4. 2 ПТП с 2 

убити и 9 
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ранени 

По вид тежки ПТП: 

1. Движение с 

превишена и 

несъобразена 

скорост; 

2. Сблъскване 

между МПС косо и 

челно; 

3. Преобръщане на 

МПС извън пътното 

платно; 

4. Блъскане на 

пешеходец 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Бр. ПТП ОДМВР Изпълнено  

1. 9 ПТП с 8 

убити и 8 

ранени; 

 

2. 11 ПТП с 4 

убити и 5 

ранени; 

3.  4ПТП с 3 

убити и 4 

ранени; 

4. 11 ПТП с 2 

убити и 9 

ранени 

Установяване на 

нарушения по ЗДвП 

Проверки 

на пътя 

2018 г. - - Намаляване на ПТП и 

дисциплина на 

участниците в 

движението 

Бр. съставени 

актове и 

наложени глоби 

ОДМВР Изпълнено 34 420  

нарушения,  

4 761 акта, 

29 659 глоби 

по фиш 

Актове за 

настъпили ПТП 

Проверки  2018 г. - - Намаляване на ПТП Бр. съставени 

актове 

ОДМВР Изпълнено 397 акта 

Участие на пътни 

полицаи в СПО по 

БД – „Пешеходец“, 

„алкохол“, „непра-

воспособност“, 

„“скорост“, 

„ваканция“ и др. 

Проверки 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатирани 

нарушения 

ОДМВР Изпълнено 1 584 

нарушения, 

167 акта и 

1164 глоби по 

фиш 

 

Спазване правилата 

за движение от 

пешеходци, 

велосипедисти и 

отнемане 

предимство на 

пешеходци от 

водачи на МПС 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Бр. убити и 

ранени 

ОДМВР Изпълнено 14,3% убити 

и 15,52% 

ранени 

Настъпили ПТП в 

резултат на 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Настъпили 

тежки ПТП 

ОДМВР Изпълнено 324 бр. 
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употреба на алкохол 

Настъпили ПТП в 

резултат на 

неправоспособност 

на водачи 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Настъпили 

тежки ПТП 

ОДМВР Изпълнено 224 бр. 

Нарушения за 

превишена скорост 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации ОДМВР Изпълнено 1 067 бр. 

Регистрация на 

МПС 

Отчет 2018 г. - - Бр. регистрирани 

МПС 

регистрация ОДМВР Изпълнено 3 572 бр. 

първонач. 

регистр. 

МПС; 

2 405 бр. 

промени в 

регистр. на 

МПС; 

1 988 бр. 

зачисляване 

от др. 

региони; 

788 бр. 

бракувани 

МПС; 

178 бр. 

спрени от дв-

е МПС; 

Общ бр. 

ППС- 51 397 

бр. 

Отчет на водачите 

на МПС 

1. Свидетества за 

управл. на МПС; 

2. Дубликати на 

СУМПС; 

3. Международни 

СУМПС; 

4. Удостов. За АН и 

отнети контролни 

точки; 

Отчет 2018 г. - - Бр. водачи отчет ОДМВР Изпълнено 75 768 бр. 

 

1. 5 229 бр.; 

 

2. 224 бр.; 

 

3. 5 бр.; 

 

312 бр.; 
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5. Възстанов. с 1/3 

контр. Точки; 

6. Отнети контр. 

Точки; 

7. отнети 1/3 к.т.; 

8. отнети 2/3 к.т.; 

9. Водачи с 

възстанов. права 

4. 1 456 бр.; 

 

5. 37 бр.; 

 

6. 1 875 бр.; 

7. 301 бр.; 

9. 6 бр. 

Участие  в комисии 

в Общините 

Препорък

и 

2018 г. - - Намаляване на ПТП отчет ОДМВР Изпълнено 51 бр. 

Подготвени 

материали по БДП 

Обучение 2018 г. - - Намаляване на ПТП Бр. материали ОДМВР Изпълнено 68 бр. 

Проведени 

брифинги с 

журналисти 

Повишава

не на 

културата 

за БДП   

2018 г. - - Повишаване на 

вниманието на 

участниците в дв-ето 

Бр. брифинги ОДМВР Изпълнено 5 бр. 

Срещи с ученици от 

нач. класове; 

Викторини 

Обучение 2018 г. - - Повишаване на 

познанията по БД 

Бр. проведени 

мероприятия 

ОДМВР Изпълнено 32 бр. 

 

6 бр. 

Регистрирани тежки 

ПТП 

Проверки 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - 

Търговище 

Изпълнено 31 ПТП; 

7 убити; 

34 ранени 

Извършени 

нарушения от 

водачи на МПС: 

1. движение с 

несъобразена 

скорост; 

2. неправилни 

маневри; 

3. Отнемане на 

предимство и загуба 

на контрол върху 

МПС 

Проверки 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - 

Търговище 

Изпълнено  

 

 

1.8 ПТП с 3 

убити и 5 

ранени; 

2. 3ПТП с 4 

ранени; 

3. 12 ПТП с 2 

убити и 10 

ранени 

 

По вид тежки ПТП: 

1. Сблъскване 

между ППС косо; 

2.Блъскане на 

пешеходец и 

Проверки 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - 

Търговище 

Изпълнено 1.7 ПТП с 9 

ранени; 

 

2. 5 ПТП с 1 

убит и 4 
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велосипедист; 

3. Блъскане в дърво 

 

 

4. Блъскане на ППС 

отзад 

ранени; 

3. 2 ПТП с 1 

убит и 1 

ранен; 

4. 2 убити и 1 

ранен 

 

Констатирани 

нарушения 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - 

Търговище 

Изпълнено 24 558 бр. 

Съставени актове и 

наложени глоби 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - 

Търговище 

Изпълнено 2 383 АУАН 

22 220 глоби 

по фиш 

Извършени 

нарушения от 

водачи на МПС: 

1. неправилни 

маневри; 

2. несъобразена и 

превишена скорост; 

 

 

3. Неспазване на 

предимство 

Проверки 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - Попово Изпълнено  

 

 

1.5 ПТП с 3 

убити и 4 

ранени; 

2. 5 ПТП с 2 

убити и 3 

ранени; 

3. 4 ПТП с 8 

ранени 

 

По вид тежки ПТП: 

1. Блъскане на 

пешеходец; 

2. Блъскане между 

МПС; 

Проверки 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - Попово Изпълнено  

1.1 ПТП с 1 

ранен; 

2. 7 ПТП с 4 

убит и 3 

ранени; 

Констатирани 

нарушения 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - Попово Изпълнено 4 138 бр. 

Съставени актове и 

наложени глоби 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - Попово Изпълнено 1 135 АУАН 

3 003 глоби 

по фиш 

Настъпили тежки 

ПТП 

Контрол  2018 г. - - Намаляване на ПТП констатации Ру - Омуртаг Изпълнено 9 тежки ПТП 

с 2 загинали 

и 8 ранени 

Извършени Проверки 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - Омуртаг Изпълнено  
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нарушения от 

водачи на МПС: 

1. Несъобразена 

скорост; 

2. Отвличане на 

вниманието; 

 

3. Неправилни 

маневри 

 

 

1. 2 ПТП с 1 

убити и 3 

ранени; 

2. 3 ПТП с 5 

ранени; 

3. 1 ПТП с 1 

убит 

По вид тежки ПТП: 

1. Блъскане в 

неподвижно 

препятствие; 

2. Удар в дърво; 

3. Сблъскване 

между МПС косо 

Проверки 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - Омуртаг Изпълнено  

1.3 ПТП с 1 

убит и 1 

ранен; 

2. 1 ПТП с 1; 

3. 3 ПТП с 3 

ранени 

Констатирани 

нарушения 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - Омуртаг Изпълнено 5 724 бр. 

Съставени актове и 

наложени глоби 

Контрол 2018 г. - - Намаляване на ПТП Констатации РУ - Омуртаг Изпълнено 1 243 АУАН 

4 481 глоби 

по фиш 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

МЕТОДИКА КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА  

Мониторингът (наблюдението) на план-програмата се осъществява от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата 

в област Търговище, която: 

- приема План за действие за двугодишен период;  

- осъществява наблюдение на изпълнението на стратегията и при необходимост дава предложения за нейната промяна и/или 

актуализация; 

- ежегодно приема годишен доклад за изпълнението на Плана за действие; 

Всички документи, касаещи наблюдението на Областната стратегия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище се изпращат за сведение в Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата» 

Към стопаните на пътищата в областта са направени 27 предписания от ОДМВР – Търговище за подобряване на организацията 

на движението и отстраняване на недостатъци в пътната сигнализация. 
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По пътната мрежа в Област Търговище са установени 2 участъка с концентрация на ПТП. 

За  периода установените нарушения по ЗДвП на територията на ОДМВР – Търговище  са 34 420, като съответно са съставени   

4 761 акта и са наложени 29 659 глоби по фиш. В сравнение с 2017 г. констатираните нарушения са със 1 208 по-малко,  като 

съставените актове са с 739 по-малко, а наложените глоби с фиш  с 469 по- малко. За настъпили ПТП са съставени  397 акта, 

съставляващо 8.33 %  от общия им брой, установени от пътните полицаи. 

През 2018 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – Търговище са регистрирани 57 тежки ПТП, с 14 убити  и 58 ранени 

граждани. В сравнение с 2017 г. наблюдаваме увеличение  на тежките ПТП с +13 /29.5%/, намаление на убитите граждани с -1 /6.7%/ и 

увеличение на ранените с +12 /26.08%/. За периода са регистрирани и 405 ПТП с материални щети /-7/. 

Наблюдава се запазване равнището на показателите, определящи ПТП в сравнение с 2017 г., - намаление на убитите с -1, при 

увеличени на тежките ПТП с +13 бр. И на ранените с +12 граждани. 

Целогодишно, интензивността на автомобилния трафик по ПП І-4, ІІ-48 и ІІ-51 и по третокласната пътна мрежа не намалява, 

което обуславя продължаването на засилената контролна дейност по тези трасета. 

През годината, въпреки намалението  с 1208 бр.  на общо констатираните нарушения за периода, се наблюдава запазване  на 

отделни видове от констатираните  груби нарушения на правилата за движение, изведени като причини за  настъпилите тежки ПТП, 

като: употреба на алкохол 324 бр, неправоспособност 224 бр, нарушения на пешеходци и колоездачи. 

Устойчивост бележат констатираните нарушения  за превишена скорост - 1067 бр,, неизползване на обезопасителени колани или 

защитни каски + 151 бр,  намаление има при отнемане предимство на пешеходец - 12 бр, без сключена ЗЗГО намаление - 52, 

управление на МПС без СУМПС - 269бр., което от своя страна оказва възпиращ ефект върху поведението на водачите на МПС за 

недопускане и ограничаване на посочените нарушения и недопускане   на тежки ПТП. 

Съпоставяйки основните  причини за настъпването на тежките ПТП и констатираните нарушения по видове  се наблюдава, 

сравнително добро съотношение между тях, показващо целенасоченост и гъвкавост при планирането и осъществяването на контрола 

на пътното движение, а констатираните нарушения кореспондират с причините довели до реализирането на тежките пътно 

транспортни произшествия. 

 

РАЗДЕЛ 6 

ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ ЕФЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ  

През отчетния период профилактичната дейност на ОДМВР - Търговище е следната: 

- подготвени и предадени на СМО 68 материала свързани с безопасността на движението по пътищата в региона; 

- проведени са СПО по БД инициирани от неправителствени организации и държавни структури - 5 брифинги със журналисти 

от местните СМО, които в последствие отразиха съответните мероприятия; 32 срещи с учениците от началните класове в училищата на 

територията на област Търговище, на които са изнесени специализирани лекции и беседи, касаещи безопасното поведение на децата на 

пътя. 
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- служителите от сектор ПП са участвали в провеждането на 6 викторини по БД в училищата. По предварително утвърден 

график инспекторите от сектора отговарящи за съответното РУ са извършили по 4 проверки на работата на пътните полицаи месечно. 

През  2018 г. при сравнително запазване  равнището на показателите определящи  ПТП  в сравнение с 2017 г. се наблюдава  

намаление на убитите с -1, при увеличение  на тежките ПТП  с + 13 бр. и на ранените с + 12 граждани. 

Анализа на тежките ПТП сочи, че основни причини за настъпването им са превишената и несъобразена с пътните условия 

скорост, в много от случаите в съчетание с нарушаване правилата за движение от пешеходци, неправилните маневри, отнемането на 

предимство и употреба на алкохол, както и напоследък управление на ППС от “НЕПРАВОСПОСОБНИ “ . 

От всички  настъпили тежки ПТП 36/63.15%/ са настъпили извън населените места по републиканска и общинска пътна мрежа, 

при които са убити 14 /100%/ и са ранени 31/53.44%/ души. 

Целогодишно, интензивността на автомобилния трафик по ПП I-4, II-48 и II-51 и по третокласната пътна мрежа не намалява, 

което обуславя продължаването на засилената контролна дейност по тези трасета на териториите, обслужвани от РУ – Търговище,  

Омуртаг и Попово. 

 Разстановката на силите и средствата е необходимо да бъде съобразена и стикована и с часовия интервал и дните от седмицата 

на регистрираните тежки ПТП, когато контролът над пътното движение трябва да е най-усилен с демонстративно присъствие на 

уязвимите участъци и местата с концентрация на ПТП. 

Реализираните мерки спомагат за: 

1.Повишаване информираността на обществеността за дейностите по превенция на пътнотранспортния травматизъм и ползите 

от преминаване на базисен курс по оказване на първа долекарска помощ 

2. Създаване на основни практически умения по  оказване на първа долекарска помощ сред различни възрастови и социални 

групи от населението. 

3. Популяризиране на първата помощ като важен фактор за предотвратяване на пътнотранспортни травми. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Да продължи ежеседмичното планиране и провеждане на СПО на ОДМВР с насоченост “пешеходец”, “скорост”, 

”алкохол и неправоспособност”, „неизползване на обезопасителни колани и защитни каски” и “неправилно изпреварване”, съобразно 

конкретната оперативна обстановка по места, с включване на максимален брой полицейски служители и райони на провеждане.  

2. Да продължи актуализирането на контингента от неправоспособни водачи и набирането на информация за тях от страна 

на ПИ и мл. ПИ, завеждането им на отчет в РУ и писменото им предупреждаване съгласно ЗМВР. Над предупредените лица да се 

осъществява регулярен контрол с прилагане на законоустановените санкции при констатирани нарушения. 
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3. Създаване на организация за пълноценно натоварване на техническите средства за контрол на скоростта, като при 

планиране дейността по контрола на пътното движение, времето за контрол на скоростта следва да заема 30% от чистото време за 

пътен контрол. 

4. Създаване на организация за стриктно изпълнение на МЗ рег. № 8121з-197/19.02.15 г., за работа с АИС-ВПК и 

осъществяване на засилен контрол от страна на ръководния състав на сектор ПП. 

5. Активно използване на РСОД от нарядите при осъществяван контрола на пътното движение и регистриране на ПТП. 

6. Във връзка с повишаване интензивността на движението  през летния  период и  зачестилите ПТП с пострадали 

граждани, с оглед ограничаване предпоставките за настъпването на ПТП с тежки  последици, да се активизира и засили контролната 

дейност по: 

 спазване на скоростните режими  

 управлението на МПС след употребата на алкохол 

 управлението на МПС от неправоспособни водачи 

 управление на технически неизправни ППС 

 управление на МПС без сключена ЗЗГО 

          7. Да се създаде  организация за увеличаване контрола  върху непосредствено изпълнение  на дейността от служителите  

осъществяващи контрол на пътното движение, като  при констатирани нарушения от служителите да се търси дисциплинарна 

отговорност. 

  8. Съществения брой на ПТП от вида “блъскане на пешеходец и велосипедисти” и увеличаване броя на  ранените 

граждани в тях е необходимо, завишаване на контрола към тези категории участници в движението, нарушаващи правилата за 

движение, както и към водачите на МПС отнемащи предимството на пешеходците и велосипедистите в градовете и малките населени 

места. 

9. Създаване на организация и контрол по изпълнение на мероприятията  разпоредени от ГДНП с № 3286р-47455/10.10.2018г. и 

на ОДМВР, по отношение на осигуряване на нормална пропускателна способност по ПП І–4 на територията на обл. Търговище и 

ефективно противодействие на престъпността при преминаване на чужденци по упоменатия пътен участък. 

           10. Активно използване възможностите на местните СМО за ограничаване и намаляване на пътно-транспортния 

травматизъм чрез популяризиране на контролната дейност, предоставяне на практически препоръки и инициативи за избягване на 

рискови ситуации и недопускане на ПТП. 

Изоставане в насочеността на контролната дейност се наблюдава по отношение спазване правилата за движение  от 

пешеходците и велосипедистите и отнемането предимството на пешеходците от водачите на МПС. При  обстоятелството, че ПТП с 

участието на тези категории участници в пътното движение съставляват 19.3 % от общият им брой с 14.3 % при убитите и 15.52% от 

ранените, е необходимо завишаване на контролната дейност в населените места  с оглед ограничаване предпоставките и условията за 

пътни инциденти с тяхно участие. 
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Необходимо е всички подразделения на ОДМВР в региона, имащи под средната активност на установените нарушения на 

работна смяна от пътен полицай за региона да завишат активността си. Да продължи и се активизира контролната и административно-

наказателната дейност по установяване на нарушения за превишена скорост, употреба на алкохол, неправоспособност, ползване на 

обезопасителни колани и каски, отнемане предимство на пешеходец от водач на МПС, нарушения, допускани от пешеходци и 

велосипедисти, неправилно изпреварване и неправилни маневри. Създаване на организация за ефективно използване на технически 

средства и последващия контрол на констатираните с тях нарушения. Съобразно ПТО по места да се извършат промени в 

разстановките на силите и средствата, точките за контрол с цел максималното покритие на местата с концентрация на ПТП и уязвимите 

такива. 

 


