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 ПЛАН-ПРОГРАМА  
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г. 

Дата: 09.05.2019г. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата план-програма 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 комисията 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. 

План-програмата за прериода 2019-2020 г. е изготвена на база планирани 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. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

Целта на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 

2011-2020 г. е намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия към 2020 г. спрямо показателите за 2010 г., както 

следва: 1. Намаляване броя на убитите при ПТП с 50%. През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 388.  

2. Намаляване броя на тежко ранените при ПТП с 20%. През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 6363.  

В тази връзка и целта на настоящата План-плаграма е намаляване на броя на убитите и ранените при ПТП в област Търговище.  

Документът кореспондира с Националната и Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата. 
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РАЗДЕЛ 2 

СЪСТОЯНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА 

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/. 

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. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА  

Визията, целите и приоритетите на настоящата План-програма напълно кореспондират с визията на Областната стратегия за 

подобряване безопасността на движението, която е: „Област Търговище – територия с по-малко пътнотранспортни произшествия през 

2020г.»  

Поставените цели са съответно:  

«Цел 1. Намаляване броя на убитите при ПТП в област Търговище с 50%. През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 10»  

«Цел 2. Намаляване броя на тежко ранените при ПТП в област Търговище с 20%. През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 

34.» 
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РАЗДЕЛ 4 

РОЛЯ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

 

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

чрез приемането на годишния доклад и план - програма от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище. 

Мониторингът (наблюдението) на настоящата план-програма се осъществява от Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата в област Търговище, която: 

 приема План за действие за двугодишен период, като неразделна част от Националната и Областна стратегия за БДП;  

 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; 

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. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

МЕРКИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 Г. 

 
Наименование на 

мярката 

Механизъм за 

въздействие  

Период на 

изпълнение  

Финансов 

ресурс  

Източник на 

финансиране  

Очакван 

резултат  

Индикатор 

за 

изпълнение  

Отговорна 

институция  

Целеви групи   Срок за 

изпълнени

е 

 

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 общинска 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.  
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4. Ограничаване на жертвите на пътя и пътнотрансротния травматизъм. 

Мярка: 

 

         

Приемане на Годишен 

доклад за 2019 г. за 

изпълнението на Плана 

за действие 2018-2019 

г. към ОСПБДП 2012-

2020 г. 

 31.03.2020 г. Не е 

необходим 

- Приемане на 

годишен 

доклад за 

2019 г. 

Изпълнен Областна 

администрац

ия - 

Търговище 

  31.03.2020г

. 

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 

 31.03.2020 г. Не е 

необходим 

- Организирани 

и проведени 

мероприятия 

свързани с 

безопасността 

на 

движението 

Брой 

проведени 

мероприятия 

Областна 

администрац

ия - 

Търговище 

Всички 

участници в 

движението по 

пътищата 

31.03.2020 

г. 

Рехабилитация на 

улично осветление в гр. 

Търговище 

 2019-2020г. 274 800лв. Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

100 бр. Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Велосипедисти

МПС и др. 

31.12.2019г

. 

Изграждане на улично 

осветление на 

територията на община 

Търговище 

 2019-2020г.  

25 000лв. 

Целеви 

средства от 

държавната 

субсидия 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

250 бр. Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Велосипедисти

МПС и др. 

31.12.2019г

. 

Реновиране на алеи в 

парк „Борово око“-гр. 

 2019-2020г. 35 000лв. Община 

Търговище 

Подобряване 

на 

0,300км. Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Велосипедисти

31.12.2019г

. 
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Търговище безопасността 

на 

движението 

Деца, 

Майки и др. 

Ремонт на ул. Драва, 

гр. Търговище 

 2019-2020г.  

36 000лв. 

Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

0,150км.
 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Деца, 

МПС и др. 

31.12.2019г

. 

Ремонт на ул. 

Възраждане, гр. 

Търговище 

 2019-2020г. 35 000лв. Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

 

0,130км.
 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

МПС и др. 

31.12.2019г

. 

Ремонт на ул. Пирин 

планина в с. 

Съединение 

 2019-2020г. 50 000лв. Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

0,450км.
 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Велосипедисти

,МПС и др. 

31.12.2019г

. 

Ремонт на ул. Баба 

Тонка в кв. Въбел, гр. 

Търговище 

 2019-2020г. 50 000лв. Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

0,450км.
 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

МПС и др. 

31.12.2019г

. 

Ремонт на тротоари на 

бул. Александър 

Стамболийски в гр. 

Търговище 

 2018-2019г. 54 168лв. Община 

Търговище 

Довършителн

и работи. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

750 м
2 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Деца, 

Велосипедисти 

и др. 

31.12.2019г

. 
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Ремонт на тротоари на 

ул. Христо Ботев в гр. 

Търговище 

 2019-2020г. 50 000лв. Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

1 600 м
2 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Деца, 

Велосипедисти 

и др. 

31.12.2019г

. 

 

Ремонт на тротоари на 

ул. Паисий в гр. 

Търговище 

 2019-2020г. 33 178лв. Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

1 200 м
2 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Деца, 

Велосипедисти 

и др. 

31.12.2019г

. 

 

Ремонт на тротоари на 

ул. П.Р. Славейков в гр. 

Търговище 

 2019-2020г. 25 000лв. Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

800 м
2 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Деца, 

Майки, 

Велосипедисти 

и др. 

 

31.12.2019г

. 

Ремонт на тротоари 

пред паметника Никола 

Симов-Куруто 

 2019-2020г. 20 000лв. Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

800 м
2 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Деца, 

Майки, 

Велосипедисти 

и др. 

31.12.2019г

. 

Ремонт на тротоари на 

ул. Стефан Куцаров в 

гр. Търговище 

  

2019-2020г. 

 

30 000лв. 

Община 

Търговище 

Цялостно 

изпълнение. 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

 

950 м
2 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Деца, 

Майки, 

Велосипедисти 

и др. 

 

31.12.2019г

. 

Рехабилитация на 

общински път-TGV 

1053/I-4 Омуртаг-

Търговище/-Граница 

  

2019-2020г. 

 

430 500лв. 

 

Община 

Търговище 

 

Подобряване 

на 

безопасността 

 

 

2 км. 

 

Община 

Търговище 

 

МПС и др. 

 

31.12.2019г

. 



7 

 

общ./Омуртаг-

Търговище/-Божурка-

Пайдушко/TGV-1017/ 

от км.0+000 до км. 

1+900 до граница 

на 

движението 

Рехабилитация на 

общински път-TGV-

2163/III-4008, Пролаз-

Вардун/Вардун-

Черковна/TGV-1164/от 

км.0+000 до км.1+300 

  

 

2019-2020г. 

 

 

334 500лв. 

 

 

Община 

Търговище 

 

Подобряване 

на 

безопасността 

на 

движението 

 

 

1,3 км. 

 

 

Община 

Търговище 

 

 

МПС и др. 

 

 

31.12.2019г

. 

Изграждане на 

светофарна уредба на 

бул. Трайко Китанчев и 

бул. Сюрен 

  

 

2019-2020г. 

 

 

59 900лв. 

 

Община 

Търговище 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

на 

движението 

 

1 бр. 

комплект 

 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Деца, 

Майки, 

Велосипедисти 

МПС и др. 

 

 

31.12.2019г

. 

Изграждане на 

светофарна 

светодиодна уредба и 

таймери за обратно 

броене на ул. Хаджи 

Димитър в гр. 

Търговище 

  

 

2019-2020г. 

 

 

6 825лв. 

 

 

Дарение 

 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

на 

движението 

 

 

1 бр. 

комплект 

 

 

Община 

Търговище 

 

Пешеходци, 

Деца, 

Велосипедисти 

МПС и др. 

 

 

 

31.12.2019г

. 

Изграждане на система 

за електронно 

наблюдение на 

метеорологичните 

промени 

  

 

2019-2020г. 

 

 

30 000лв. 

 

Община 

Търговище 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

на 

движението 

 

1 бр. система 

 

Община 

Търговище 

 

Пешеходци, 

Велосипедисти 

МПС и др. 

 

 

31.12.2019г

. 

Освежаване на 

хоризонтална 

маркировка по 

основната пътна мрежа 

на гр. Търговище 

 

  

 

2019-2020г. 

 

 

30 000лв. 

 

 

Община 

Търговище 

 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

 

 

10 км. 

 

 

Община 

Търговище 

 

Пешеходци, 

Велосипедисти 

МПС и др. 

 

м.април и 

м.септемвр

и 2019г. 
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на 

движението 

Поддръжка и 

актуализиране на 

вертикална 

сигнализация по 

общинската пътна 

мрежа и населените 

места 

  

 

 

2019-2020г. 

 

 

 

30 000лв. 

 

 

Община 

Търговище 

 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

на 

движението 

 

 

 

45 км. 

 

 

Община 

Търговище 

 

 

Пешеходци, 

Велосипедисти 

МПС и др. 

 

 

 

 

31.12.2019г

. 

 

Поддръжка на 

изградени светофарни 

уредби 

  

2019-2020г. 

 

5 000лв. 

 

Община 

Търговище 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

на 

движението 

 

5 бр. 

 

Община 

Търговище 

Пешеходци, 

Велосипедисти 

МПС и др. 

 

31.12.2019г

. 

Поддръжка на 

озеленяването и 

премахването на клони 

и храстовидната 

растителност по 

улични банкетите в 

Община Търговище и 

междуселищните 

участъци 

  

 

 

 

2019-2020г. 

 

 

 

 

14 300лв. 

 

 

 

 

Община 

Търговище 

 

 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

на 

движението 

 

 

219км.-пътна 

мрежа 

 

 

 

Община 

Търговище 

 

 

 

Велосипедисти 

МПС и др. 

 

 

 

2 пъти в 

годината 

 

Поддръжка на улици 

през зимния сезон и 

снегопочистване в гр. 

Търговище 

  

 

 

2019-2020г. 

 

 

 

80 000лв. 

 

 

Община 

Търговище 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

на 

движението 

през зимния 

сезон 

 

 

 

66 км. 

 

 

Община 

Търговище 

 

 

Пешеходци, 

МПС и др. 

 

 

 

Зимен 

сезон 

 

Поддръжка на улици 

през зимния сезон и 

снегопочистване в 

  

 

 

2019-2020г. 

 

 

 

50 000лв. 

 

 

Община 

Търговище 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

 

 

 

45 км. 

 

 

Община 

Търговище 

 

 

Пешеходци, 

МПС и др. 

 

 

 

Зимен 
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населените места  към 

Община Търговище 

 

безопасността 

на 

движението 

през зимния 

сезон 

сезон 

Поддръжка и 

снегопочистване на 

общинската пътна 

мрежа през зимния 

сезон 

  

 

2019-2020г. 

 

 

443 600лв. 

 

 

Община 

Търговище 

Подобряване 

на 

организацият

а и 

безопасността 

на 

движението 

през зимния 

сезон 

 

219км.-пътна 

мрежа 

 

 

Община 

Търговище 

 

 

Пешеходци, 

МПС и др. 

 

 

Зимен 

сезон 

Поддръжка на 

озеленяването и 

премахване на 

храстовидната 

растителност по 

банкетите на 

Общинската пътна 

мрежа 

 

Подобряване на 

системата ВАП 

/водач-

автомобил - път/ 

03-10.2019 15хил.лв Общински 

средства 

Подобряване 

на 

видимостта 

на 

общинските 

пътища 

30км Община 

Попово  

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 

Абонаментна 

поддръжка на 

светофарни уредби 

Подобряване на 

системата ВАП 

/водач-

автомобил - път/ 

01-12.2019г. 6 хил.лв Общински 

средства 

Подобряване 

на 

безопасностт

а на 

движение на 

възлови 

кръстовища  

3бр. Община 

Попово  

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 

Излъчвани и 

публикувани по СМО 

мероприятия по 

проблемите на БД 

Запознаване на 

гражданите с 

възникнали 

промени в 

организацията на 

движение   

01-12.2019г.  Служебно  Служебно  Подобряване 

на 

безопасностт

а на 

движение по 

улици в 

населените 

места и 

общински 

пътища.  

5бр.  Община 

Попово  

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 
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Обезопасяване на 

зоните около учебните 

заведения, местата с 

интензивно движение, 

пешеходните пътеки, 

кръстовищата и други 

участъци с повишена 

опасност 

Ограничаване на 

скоростта на 

движение 

01-12.2019г. 5 хил.лв  Общински 

средства 

Подобряване 

на 

безопасностт

а на 

движение 

6 бр. Община 

Попово 

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 

Изграждане на  

изкуствени напречни 

неравности за 

ограничаване скоростта 

на движение в близост 

до учебни заведения 

Ограничаване на 

скоростта на 

движение в 

зоните на учебни 

заведения  

12.2019г.  15хил.лв Общински 

средства 

Подобряване 

на 

безопасностт

а на 

движение в 

близост до 

учебни 

заведения.  

3бр.  Община 

Попово 

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

основната транспортно-

комуникационната 

мрежа в ж.к. 

«Младост»- 1 и 2 и 

прилежащата 

първостепенна(обслуж

ваща) улица за 

комплекса – ул. 

«Болнична», гр. 

Попово 

Промяна 

организацията на 

движение на 

възлови 

кръстовища с 

изграждане на 

разделителни 

ивици 

01-12.2020г. 1млн.лв ДФЗ и 

общински 

средства  

Подобряване 

на 

безопасностт

а на 

движение на 

възлови 

кръстовища 

2,6км  Община 

Попово 

ДФЗ 

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 
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Реконструкция на ул. Н. 

Й. Вапцаров, гр. 

Омуртаг 

  

2019 г. 71 113,45 
Целева 

субсидия 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 260,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  

Реконструкция на ул. 1 

май, с Горно Козарево 

  

2019 г. 50 155,03 
Целева 

субсидия 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 240,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

Реконструкция на Пътна 

връзка между горна и 

долна махала с. Първан 

  

2019 г. 114 268,81 
Целева 

субсидия 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 860,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 
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Реконструкция на ул. 

Балкан, с. Пъдарино 

  

2019 г. 50 542,00 
Целева 

субсидия 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 100,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

Реконструкция на ул. 

„Рила”, с. Станец 

  

2019 г. 35 959,82 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 220,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

Реконструкция на ул. 

„Цар Шишман”, с. 

Пъдарино 

  

2019 г. 20 596,26 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 100,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 
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Реконструкция на ул. 

„Христо Ботев”, с. 

Пъдарино 

  

2019 г. 17 594,30 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 93,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

Реконструкция на ул. 

„Свобода”, с. Пъдарино 

  

2019 г. 17 281,45 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 92,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

„Рехабилитация на път 

TGV 2063/ TGV1058 

Веренци – Веселец/ - 

Висок от км. 0+020 до 

км. 0+719”. 

  

2019 г. 166 493,95 

Постановление 

на Министерски 

съвет 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

„ от км. 0+020 

до км. 0+719” 

- 699,00 м. 

Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 
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Рехабилитация на ул. 

Камчия, с. Голямо 

Църквище (от 

кръстовище с ул. Кирил 

и Методий до края на 

регулацията) 

  

2019 г. 72 990,32 
Целева 

субсидия 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

Рехабилитаци

я на ул. 

Камчия, с. 

Голямо 

Църквище (от 

кръстовище с 

ул. Кирил и 

Методий до 

края на 

регулацията) - 

352,00 м 

Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

„Рехабилитация на път 

TGV 1073/ІІІ – 706, 

Величка – Звездица/ - 

Врани кон – Голямо 

църквище – Обител - 

/ІІІ-704/ от км. 4+060 до 

км. 4+858”. 

  

2019 г. 364 450,00 
Целева 

субсидия 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 от км. 4+060 

до км. 4+858” 

- 798,00 м. 

Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 
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Рехабилитация на ул. 

Република, с. Плъстина 

  

2019 г.  60 000,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 310,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  

Реконструкция на ул. 

Кожарска, гр. Омуртаг 

  

2019 г.  88 200,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

180,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  

Реконструкция на ул. 

Осоговска, гр. Омуртаг 

  

2019 г.  71 820,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 108,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  
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Рехабилитация на ул. 

Беласица, гр. Омуртаг 

  

2019 г.  43 260,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 185,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  

Реконструкция на ул. 

Омуртаг, гр. Омуртаг 

  

2019 г.  41 440,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 75,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  

Рехабилитация на ул. 

Кирил и Методий, гр. 

Омуртаг 

  

2019 г.  110 880,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 160,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  
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Реконструкция на части 

от ул. Христо Ботев и 

ул. Камчия, с. Петрино 

  

2019 г. 76 000,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 450,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  

Рехабилитация на ул. 

Никола Новков, с. 

Долно Новково 

  

2019 г. 49 320,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 290,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  

Рехабилитация на ул. 

Оборище, с. Презвитер 

Козма 

  

2019 г. 42 300,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

160,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  
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Рехабилитация на част 

от ул. Стара планина, с. 

Презвитер Козма 

  

2019 г. 40 000,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 180,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г.  

Рехабилитация на ул. 

Чайка, с. Долно 

Козарево 

  

2019 г. 92 182,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 491,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

Рехабилитация на част 

от ул. Камчия, с. 

Могилец 

  

2019 г. 28 400,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 145,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 
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Рехабилитация на част 

от ул. 6 май, с. Могилец 

  

2019 г. 35 200,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 145,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

Реконструкция и 

възстановяване на част 

от ул. Любен Каравелов, 

с. Камбурово 

  

2019 г. 105 198,00 

Собствени 

бюджетни 

средства 

Възстановяван

е и 

подобряване 

на 

транспортно – 

експлоатацион

ните качества 

на настилките 

на общинската 

улична мрежа 

в Община 

Омуртаг 

 213,00 м. 
Община 

Омуртаг 

  

2019 г. 

Основен ремонт на ул. 

"Никола Новков" гр. 

Антоново 

 2019 509145 ПМС 315/2018 Намаление на 

ПТП 

Без жертви Община 

Антоново 

Местно 

население 

31.12.2019 

Основен ремонт ул. 

"Бузлуджа" с. Таймище 

 2019 133330 ПМС 

315/2018 

Намаление на 

ПТП 

Без жертви Община 

Антоново 

Местно 

население 

31.12.2019 

Основен ремонт на ул. 

„Борис Александров” с. 

Моравица 

 2019 74816 ПМС 

315/201, 

субсидия РБ 

Намаление на 

ПТП 

Без жертви Община 

Антоново 

Местно 

население 

31.12.2019 

Основен ремонт на ул. 

„Павел Миланов” в гр. 

Антоново 

 2019 62004 Субсидия РБ Намаление на 

ПТП 

Без жертви Община 

Антоново 

Местно 

население 

31.12.2019 

Основен ремонт ул. 

„Васил левски” гр. 

Антоново 

 2019 28791 Субсидия РБ Намаление на 

ПТП 

Без жертви Община 

Антоново 

Местно 

население 

31.12.2019 
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Основен ремонт на 

тротоари по ул. "Арсо 

Овчаров" от т. 42 до т. 

162; по ул. "Никола 

Новков" от т. 26 до т. 

162 и ул. "Тузлушки 

герои" от т. 5 до т. 34 

гр. Антоново 

 2019 511000 Субсидия РБ Намаление на 

ПТП, 

подобряване 

на 

пешеходната 

зона 

Без жертви Община 

Антоново 

Местно 

население 

31.12.2019 

Текущ ремонт на улици  

„Генерал Гурко”, 

„Палаузов”, 

„Стамболийски” и 

„Гагарин” в с. 

Трескавец и улици 

„Христо Ботев”, 

„Хаджи Димитър”, 

„Ал. Стамболийски”, 

„Дино Велинов” и 

„Петър Иванов” в гр. 

Антоново 

 2019 360000 Субсидия РБ Намаление на 

ПТП, 

подобряване 

на 

пешеходната 

зона 

Без жертви Община 

Антоново 

Местно 

население 

31.12.2019 

Изкърпване на дупки 

по общинската пътна 

мрежа на Община 

Антоново 

 2019 350000 Целеви 

средства за 

зимно 

поддържане 

Намаление на 

ПТП, 

подобряване 

на пътната 

инфраструкту

ра 

Без жертви Община 

Антоново 

Местно 

население 

31.12.2019 

Поддръжка на 

озеленяването и 

премахване на 

храстовидната 

растителност по 

банкетите на 

Общинската пътна 

мрежа 

 

Подобряване на 

системата ВАП 

/водач-

автомобил - път/ 

03-10.2019 5хил.лв Общински 

средства 

Подобряване 

на 

видимостта 

на 

общинските 

пътища 

10км Община 

Опака 

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 

Излъчвани и 

публикувани по СМО 

мероприятия по 

проблемите на БД 

Запознаване на 

гражданите с 

възникнали 

промени в 

организацията на 

01-12.2019г.  Служебно  Служебно  Подобряване 

на 

безопасностт

а на 

движение по 

2бр.  Община 

Опака  

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 
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движение   улици в 

населените 

места и 

общински 

пътища.  

Обезопасяване на 

зоните около учебните 

заведения, местата с 

интензивно движение, 

пешеходните пътеки, 

кръстовищата и други 

участъци с повишена 

опасност 

Ограничаване на 

скоростта на 

движение 

01-12.2019г. 1 500 лв  Общински 

средства 

Подобряване 

на 

безопасностт

а на 

движение 

2 бр. Община 

Опака 

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2019г 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

основната транспортно-

комуникационната 

мрежа 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на основната 

транспортно-

комуникационна

та мрежа 

01-12.2020г. 1,6 млн.лв ДФЗ и 

общински 

средства  

Подобряване 

на 

безопасностт

а на 

движение на 

възлови 

кръстовища 

24 км  Община 

Опака 

ДФЗ 

Водачи на 

МПС, 

пешеходци и 

водачи на ПС 

12.2020г 

II-48 "О.п. Омуртаг - 

Котел" от км 0+000 до 

км 18+000 

 2019 12  мил.лв. Държавен 

бюджет 

Подобрени 

технико-

експлоатационни 

характеристики на 

участъка от РПМ, 

намаляване на 

ПТП 

Лоши 

технико-

експлоатацио

нни 

характеристи

ки на пътя 

АПИ-ОПУ-

Търговище 

 До края на 

2019г. 

III-704 "Менгишево - 

Долно Новково - 

Омуртаг" от км 0+000 

до км 3+247 

 2019 1 970 

хил.лв. 

Държавен 

бюджет 

Подобрени 

технико-

експлоатационни 

характеристики на 

участъка от РПМ, 

намаляване на 

ПТП 

Лоши 

технико-

експлоатацио

нни 

характеристи

ки на пътя 

АПИ-ОПУ-

Търговище 

 До края на 

2019г. 

III-2002 "Цар Калоян - 

Костанденец - Захари 

Стояново - Садина - 

Зараево - Попово" от 

км 11+500 до км 

 2019 16 мил.лв. Държавен 

бюджет 

 Лоши 

технико-

експлоатацио

нни 

характеристи

АПИ-ОПУ-

Търговище 

 До края на 

2019г. 
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38+600 ки на пътя 

Път ІІ-74 Търговище-

Въбел- Здравец-

Подгорица-(Дралфа-

Чудомир) от км 30+000 

до км 40+800 

 2019 

2020 

7 мил.лв Държавен 

бюджет 

 Лоши 

технико-

експлоатацио

нни 

характеристи

ки на пътя 

АПИ-ОПУ-

Търговище 

 До края на 

2020г. 

Път III-706 

Менгишево-Величка-

Звездица-Ябланово, от 

км 0+000 до км 7+500 

 2019 

2020 

4 мил.лв Държавен 

бюджет 

 Лоши 

технико-

експлоатацио

нни 

характеристи

ки на пътя 

АПИ-ОПУ-

Търговище 

 До края на 

2020г. 

Път III-4008 Пролаз-

Вардун-(Долно 

Новково-о.п.Омуртаг 

от км 7+266 до км 

13+176 

 

 

 

 2019 

2020 

3,5мил. 

лв 

Държавен 

бюджет 

 Лоши 

технико-

експлоатацио

нни 

характеристи

ки на пътя 

АПИ-ОПУ-

Търговище 

 До края на 

2020г. 

Изграждане на участък 

от АМ „ХЕМУС“ ОТ 

КМ 310+940 ДО КМ 

327+260 ОТ П. В. 

„БУХОВЦИ“ ДО  

П. В. 

„БЕЛОКОПИТОВО“ 

 2019-2020 144 934 036,0

3 лв.  

Държавен 

бюджет 

Подобряване на 

транспортната 

инфраструктура в 

Северна България 

Липса на 

транспортнат

а 

инфраструкту

ра в Северна 

България 

АПИ-ОПУ-

Търговище 

 До 20.08. 

2020г. 
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Изграждане и 

поддържане на 

материално-техническа 

база за обучение по 

безопасност на 

движението по пътищата. 

Система за 

организация и 

управление на 

дейностите, 

свързани с 

възпитанието и 

обучение по 

безопасност на 

движението по 

пътищата в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование 

учебната 

2018/2019  

година 

 Бюджет на 

училищата 

Развиване на 

поведенчески 

форми, които 

позволяват, 

ефективна 

адаптация към 

реалната пътна 

ситуация, в която се 

движи детето и 

ученика като 

пешеходец и 

велосипедист 

Брой 

новооткрити 

кабинети по 

БДП и 

площадки за 

майсторско 

управление на 

велосипед 

РУО Деца и ученици. октомври 

2019 г. 

Продължаващо 

повишаване 

квалификацията на 

учителите, преподаващи 

БДП 

Система за 

организация и 

управление на 

дейностите, 

свързани с 

възпитанието и 

обучение по 

безопасност на 

движението по 

пътищата в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование 

учебната 

2018/2019  

година 

 Бюджет на 

училищата 

Повишаване нивото 

и качеството на 

обучение  по БДП 

Брой учители 

преминали 

квалификацион

ен курс на 

всеки 4 години 

РУО Учители, 

преподаващи 

БДП. 

октомври 

2019 г. 

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 

2018/2019  

година 

 Бюджет на 

училищата 

Формиране на 

навици за безопасно 

участие в 

движението 

Брой училища 

участващи в 

посочените 

мероприятия 

РУО Деца и ученици октомври 

2019 г. 

https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
https://www.mon.bg/upload/16785/NKalendarIvanklasiDejnosti_2018-29.pdf
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Участие на децата в 

ученически патрули, 

съвместни патрули с 

контролни органи или по-

възрастни 

Взаимодействие 

между 

институциите 

учебната 

2018/2019  

година 

 Бюджет на 

училищата 

Формиране на 

навици за безопасно 

участие в 

движението 

Брой училища 

участващи в 

посочените 

мероприятия 

РУО съвместно 

с КАТ 

Деца, ученици и 

представители на 

контролни 

органи 

постоянен 

Популяризиране на 

дейностите по ПДП 

чрез разнообразни 

публични 

мероприятия  

 Чрез публични 

изяви, 

демонстрации, 

брошури  

2019-2020  БЧК Популяризиране 

дейностите по 

ПДП сред 

обществеността 

Брой 

проведени 

мероприятия 

БЧК Ученици; 

кандидат-

водачи на 

МПС 

постоянен 

Разширяване 

обхвата и 

повишаване 

качеството на 

обучението по ПДП 

сред децата и 

младите хора. 

Участие в Детско 

полицейско 

управление.  

Съвместна дейност 

с партньори за 

разширяване на 

обхвата на 

обученията. 

Повишаване 

квалификацията на 

обучаващите. 

Подобряване на 

материалната база. 

2019-2020  БЧК Повишаване 

подготовката на 

ученици  по ПДП. 

Повишаване 

квалификация на 

обучаващите. 

Подобряване на  

материалната база. 

Брой 

проведени 

обучения 

БЧК Ученици постоянен 

Организиране и 

провеждане на 

образователни 

кампании за 

доброволци-

обучители по ПДП 

Планиране, 

съгласно Системата 

за обучение в БЧК 

2019-2020  БЧК Привлечени и 

обучени 

доброволци 

Брой 

доброволци 

БЧК Млади ора, 

желаещи да се 

обучават 

постоянен 

Обучение по ПДП 

на кандидат-водачи 

на МПС 

Регламентирано 

обучение с Наредба 

2019-2020  БЧК Повишаване 

подготовката на 

кандидат-водачите 

по ПДП 

Брой обучени БЧК Кандидат-

водачи на 

МПС 

постоянен 

Обучение по ПДП 

на пътни полицаи; 

пожарникари и 

други партньорски 

структури  

По заявка 2019-2020  БЧК Повишаване 

подготовката по 

ПДП 

Брой обучени БЧК Полицаи, 

пожарникари 

постоянен 

Обучение по ПДП 

на възрастни 

По програми на 

БЧК 

2019-2020  БЧК Повишаване 

подготовката по 

Брой обучени БЧК Групи 

възрастни хора 

постоянен 
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хора,обхванати в 

проекти и програми 

на БЧК 

ПДП и 

взаимопомощ при 

пътни инциденти  

Обучение на 

персонала на детски 

заведения и 

училища по ПДП 

По заявка 2019-2020  БЧК Повишаване 

подготовката по 

ПДП и 

взаимопомощ при 

пътни инциденти  

Брой обучени БЧК Персанал на 

детски 

заведения и 

училища 

постоянен 

Организиране на 

общински и 

областно състезание 

по оказване на 

първа помощ на 

ученическите екипи 

по първа помощ 

/УЕПП/ 

Съгласно план за 

дейности на БЧК 

2019-2020  БЧК Повишаване 

подготовката по 

ПДП и 

взаимопомощ при 

пътни инциденти  

Брой 

участници и 

екипи 

БЧК УЕПП Май-юни  

Отбелязване 

Световния ден на 

първата помощ с 

демонстрации за 

спасяване на 

пострадали при 

ПТП 

Съгласно план за 

дейности на БЧК 

2019-2020  БЧК Популяризиране 

дейностите на 

БЧК в областта на 

първата помощ и 

превенция на 

пътно-

транспортния 

травматизъм. 

Брой 

участници в 

демонстраци

ите; брой 

раздадени 

брошури 

БЧК Общността Световен 

ден на 

първата 

помощ 

Повишаване 

качеството на 

обучение на 

кандидат-водачите 

на МПС 

Създаване на 

необходимата 

организация и 

контрол 

2019-2020 - - Безопасно 

поведение на 

участниците в дв-

ето 

Без жертви на 

пътя 

ОДМВР Кандидати за 

придобиване 

на 

правоспособ. 

на МПС 

2019-2020 

Ограничаване на 

влиянието на 

превишената и 

несъобразена 

скорост 

Участие в 

изграждане на с-ма 

за контрол на 

скоростта по РПМ 

2019-2020 - - Поставяне на 

стационарна 

камера 

Намаляване 

на ПТП и 

нарушения 

ОДМВР Водачи на 

МПС 

2019-2020 

Диалог с 

гражданите по 

проблемите на БД 

Провеждане на 

кампании и 

обучения в 

пенсионерски 

клубове за промяна 

2019-2020 - - Бр. проведени 

срещи 

Намаляване 

на ПТП 

ОДМВР Водачи в 

напреднала 

възраст 

2019-2020 
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стила на управл. във 

връзка с промяната 

на физич. и психич. 

възможности за 

реакция 

Въвеждане на 

продължаващо 

обучение на 

водачите, които 

извършват 

обществен превоз 

на пътници и товари 

Завишаване на 

изискванията по 

отношение на 

дисциплината 

2019-2020 - - Въвеждане на 

система от 

завишени 

изисквания 

Намаляване 

на ПТП 

ОДМВР Водачи на 

МПС за 

обществен 

превоз на 

пътници и 

товари 

2019-2020 

Контрол на 

неправоспособните 

водачи 

Проверки и СПО, 

завеждане на отчет 

в РУ и последващ 

контрол 

ежемесечно - - Намаляване на 

неправоспособни 

водачи на МПС 

Налагане на 

санкции 

ОДМВР Неправоспособ

ни водачи в 

малки и 

отдалечени 

населени места 

2019-2020 

Безопасно 

шофиране през 

работно време 

Контрол ежедневен - - Подобряване на 

личната и 

обществена БД 

Прилагане на 

администрати

вна и 

дисциплинар

на 

отговорност 

на водачи на 

МПС 

ОДМВР Служители на 

ОДМВР 

ежедневен 

Алкохол, наркотици 

и други упойващи 

вещества 

Разработване на 

система за контрол 

на водачи на МПС 

след употреба на 

алкохол 

ежедневен - - Намаляване на 

ПТП 

Намаляване 

на ПТП 

ОДМВР Водачи на 

МПС, 

употребили 

алкохол и др. 

упойващи в-ва 

2019-2020 

Разработване  на 

безопасни 

маршрути за 

придвижване «дом-

училище-дом» 

Препоръки 2019-2020 - - Изготвяне на 

маршрут за 

придвижване на 

деца 

Намаляване 

на деца-

жертви на 

ПТП 

РИО, НПО, 

общини 

Деца от ДГ и 

учебни 

заведения 

2019-2020 

Повишаване 

използването на 

обезопасителните 

колани и каски 

Разяснителни 

кампании с 

ангажиране на 

медии и засилен 

ежедневен - - Намалени жертви 

на ПТП 

Без жертви ОДМВР, 

медии 

Водачи на 

МПС 

2019-2020 
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полицейски контрол 

Проверки на 

пътните платна от 

РПМ 

Предписания до 

стопаните на пътя за 

констатирани 

недостатъци 

При 

необходимост 

- - Недопускане на 

ПТП по вина на 

пътните условия 

Наличие на 

вертикална 

сигнализация 

и 

хоризонтална 

маркировка 

ОДМВР Безопасна 

инфраструкт. -

ОПУ 

2019-2020 

Контрола на фирми, 

осъществяващи 

допълнително 

обучение на водачи 

на МПС, за 

частично възстанов. 

на отнети к.т. 

Засилване на 

контрола 

2019-2020 - - Без жертви на 

пътя 

Намаляване 

на ПТП 

ОДМВР Водачи с 

отнети к.т. 

2019-2020 

Оглед на 

кръстовищата по 

РПМ и населените 

места в областта  

Предложения до 

съответните 

администрации за 

реконструиране на 

кръстовищата в 

кръгови 

ежемесечен - - Намаляване броя 

на конфликтните 

точки, намаляване 

на скоростта на 

дв-е на 

автомобилния 

поток 

Намаляване 

условията за 

настъпване 

на ПТП с 

пешеходци 

ОДМВР Общини и 

ОПУ 

2019-2020 

Осигуряване на 

безопасни условия 

на придвижване на 

велосипедистите; 

Подобряване 

видимостта на 

велосипедите и 

водачите им през 

тъмната част на 

денонощието 

Включване на 

велосипедното 

движение в 

плановете за 

организация на дв-

ето в населените 

места и 

транспортно-

комуникационните 

планове 

2019-2020 - - Осигуряване на 

безопасни условия 

на движение 

Намаляване 

на ПТП с 

велосипедист

и 

ОДМВР Велосипедисти 2019-2020 

Отчет на младите 

водачи на 

мотоциклети; 

Осигуряване на 

полицейско 

присъствие на 

сборищата  и 

предотвратяване на 

Диалог с лидерите 

на 

мотоциклетистите 

Ежедневен, 

при получен 

сигнал 

- - Намаляване на 

проблемите при 

контролиране на 

мотоциклети 

Намаляване 

на ПТП с 

мотоциклетис

ти 

ОДМВР Мотоциклетист

и 

2019-2020 
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нерегламентирани 

състезания. 

Провеждане на 

беседи, изнасяне на 

лекции и 

практическо 

обучение чрез 

викторини, 

състезания и 

конкурси по БД на 

деца 

Засилване контрола 

по опазване живота 

и здравето на децата 

в пътното дв-е чрез 

засилено 

полицейско 

присъствие в 

районите около ДГ, 

училища, 

кръстовища с 

интензивно 

пешеходно и 

автомобилни дв-е в 

пиковите часове при 

отиване и връщане 

от училище 

През учебната 

година 

- - Формиране на 

култура по БДП 

Намаляване 

на ПТП с 

деца 

ОДМВР Деца в ДГ и 

училища 

2019-2020 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

ЕФЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ. МЕТОДИКА ЗА КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО   

 

Мониторингът (наблюдението) на настоящата план-праграма ще 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; 

 анализира настъпилите ПТП, изяснява причините, условията и факторите оказали влияние за пътния травматизъм.  

 чрез средствата за масово осведомяване  периодично  информира обществеността за регистрираните произшествия, причините 

за тях и предприетите мерки за предотвратяването им; 



29 

 

 с цел намаляване броя на деца-жертви на ПТП, препоръчва на РИО – Търговище, в училищата в областта за учебната 2019-2020 

г., да продължи практиката по разработване на безопасни маршрути за придвижване от вкъщи до училище и обратно. 

 препоръчва на Общините и ОПУ - Търговище, кръстовищата с концентриран пешеходен и автомобилен поток да се 

реконструират в кръгови или да се монтират светофарни уредби. 

 чрез СМО да популяризира велосипедното движение. 

Оценката на изпълнението на План-програмата ще се извърши на база предоставени доклади за 2019-2020 г. от Общини, ОПУ-

Търговище, ОДМВР-Търговище, ОО «АА» - Търговище, РИО – Търговище, БЧК – Търговище.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение може да се посочи, че с изпълнение на настоящата план-праграма, всички институции и ангажираните 

неправителствени организации в област Търговище целят постигането на целите на Областната стратегия за подобряване 

безопасността на движението по пътищата в област Търговище 2012-2020г., а именно:  

 Намаляване броя на убитите при ПТП в област Търговище, като през 2020г. техният брой не трябва да надвишава 10. 

 Намаляване броя на тежко ранените при ПТП в област Търговище, като  през 2020г. техният брой не трябва да надвишава 

34. 

 
 


