
1 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 Г. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА  

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

Област: 

 

Търговище 

Общини в състава на областта: 

 

5 - Търговище, Попово, 

Омуртаг, Антоново и Опака 

Населени места в състава на 

областта: 

 

194 

 

 

Население на областта: 

 

111 597 души 

Състав на Областна комисия по 

безопасност на движението по 

пътищата (ОКБДП): 

 

21 члена на ОКБДП, с представители на 

Областна администрация; ОД на МВР; сектор 

„Пътна полиция“ към ОД на МВР; РДПБЗН – 

Търговище; ОО „АА“; РУО; ОПУ; ЦСМП; РЗИ; ОС 

на БЧК; Окръжна прокуратура; Общини; СУАБ 

СБА ЕООД; Българската асоциация на 

пострадали при катастрофи 

 

РАЗДЕЛ 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.  ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП ПРЕЗ 2019 Г. 

1.1 Брой проведени заседания за 

2019 г.:  

 

Три заседания 

1.2 Кратко описание: 

 

Заседание 1: Дата на заседанието: 29.03.2019  г. 

Акценти от дневния ред:  

1. Приемане на Годишен доклад за дейността по 

подобряване на безопасността на движението 

по пътищата в област Търговище за 2018г., 

съгласно §1а, ал. 3от ДР на Закона за 

движението по пътищата. 

2. План – програма за подобряване 

безопасността на движението по пътищата в 

област Търговище за периода 2019-2020 г.  

 

Взети решения: 

РЕШЕНИЕ №1 

На основание §1а, ал. 3от Допълнителните 

разпоредби на Закона за движението по 

пътищата, Областната комисия по безопасност 

на движението по пътищата в област Търговище 
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приема Годишен  доклад за дейността по 

подобряване на безопасността на движението 

по пътищата в Област Търговище за 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ №2 

В изпълнение на Областната стратегия за 

подобряване безопасността на движението по 

пътищата в област Търговище 2012–2020 

г.,Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата в област Търговище 

приема План – програма за подобряване на 

безопасността на движението по пътищата в 

Област Търговище за 2019-2020 г. 

 
http://tg.government.bg/docu/Protokol15.pdf 

 

Заседание 2: Дата на заседанието: 18.09.2019 г. 

Акценти от дневния ред: 

1. Обсъждане и приемане на Устройствен 

правилник за организацията и дейността на 

ОКБДП в област Търговище. 

 

2. Представяне на информация, относно 

извършените дейности по Приложение 1, към 

Проекта на Устройствения правилник. 

 

Взети решения: 

Решение №1 

В колона «Докладвана информация», в частта 

за Окръжна прокуратура, текстът да се чете: 

Брой водени досъдебни производства за 

настъпили ПТП, брой осъдени и приключени 

производства за шестмесечие. Анализ на 

динамиката на данните спрямо същия период на 

предходната година и спрямо предходното 

шестмесечие. 

 

Решение №2 

На основание §1а от Допълнителните 

разпоредби на Закона за движение по пътищата 

се приема Устройствен Правилник за 

организацията и дейността на областната 

комисия по безопасност на движението по 

пътищата към Областния управител на област 

Търговище. 

 

Линк към материалите: 

http://tg.government.bg/kbd/prot162019.pdf 
 

Заседание 3: Дата на заседанието:24.10.2019 г. 

Акценти от дневния ред: 

1. Справка за изпълнението на мярка 3.8 от 

Решение 16/17.01.2019 г. на Министерски съвет 

http://tg.government.bg/docu/Protokol15.pdf
http://tg.government.bg/kbd/prot162019.pdf
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от страна на отделните стопани на пътища, 

предназначени за обществено ползване на 

територията на областта - анализ на 

пътнотранспортните произшествия и оценка на 

риска от такива в населените места; 

предвиждане на краткосрочни и средносрочни 

мерки в Генералния план за организация на 

движението за повишаване безопасността на 

уязвимите участници в движението. 

2. Съвместен доклад от общинските 

администрации, областно пътно управление и 

ОД на МВР - Пътна полиция с оценка на 

състоянието и съответствието между 

хоризонталната маркировка и вертикална 

сигнализация на територията на областта, 

заключения и набелязани мерки. 

3. Представяне на график на съвместни учения 

на службите на Пътна полиция, Главна 

дирекция Пожарна безопасност и защита на 

населението, Центровете за спешна медицинска 

помощ, Български червен кръст и 

неправителствени организации, развиващи 

дейност по БДП на територията на областта. 

4. Становища с предложения на членовете на 

ОКБДП, относно подготвения отДАБДП 

аналитичен доклад за състоянието на 

безопасността на движение по пътищата. 

 

Взети решения: 

Решение №1 

В изпълнение на мярка 3.8 от Решение 

№16/17.01.2019 г. на Министерски съвет, 

Областна комисия по безопасност на 

движението по пътищата в област Търговище 

приема анализ на пътнотранспортните 

произшествия и оценка на риска от такива в 

населените места. Приложение 1 

 

Линк към материалите: 

http://tg.government.bg/kbd/prot172019.pdf 
Заседание 4: Дата на заседанието: 

Акценти от дневния ред: 

Взети решения: 

Линк към материалите:   

 

 

 

2. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО БДПЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗАНИЯ НА ДАБДП 

 Мярка  Статус и описание на изпълнението 

на мярката 

http://tg.government.bg/kbd/prot172019.pdf
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2.1 Подготовка на Годишен доклад 2019 

г. и План-програма 2019-2020 г. за 

БДП  

 

Приети на заседание на ОКБДП, 

проведено на 30.01.2020 г. 

 

 

2.2  Оптимизиране дейността на ОКБДП 

по отношение на състав, 

регламентиране на дейността в 

Устройствен правилник, докладване 

на членовете и осигуряване на 

публичност и прозрачност  

 

Със Заповед №345/29.08.2019 г. на 

Областния управител е актуализиран 

съставът на ОКБДП.  

 

Правилникът е приет с Решение №2 по 

Протокол №16 на ОКБДП на заседание, 

проведено на 18.09.2019 г. 

 

По Приложение 1 към Устройствения 

правилник, членовете на ОКБДП на всяко 

тримесечие докладват за извършените 

дейности и предприети мерки от тяхна 

страна, по отношение на БДП. Всички 

протоколи от проведени заседания на 

ОКБДП, Устройствения правилник и 

Заповеди за състава на комисията са 

публикувани на  сайта на Областна 

администрация:секция «Администрация», 

подсекция «Съвети и комисии», раздел 

«Областна комисия по безопасност на 

движението по пътищата». 

Заседанията на Комисията са открити. 

 

2.3 Въвеждане на система от мерки за 

предпазване на служителите и 

работниците от наранявания или 

загуба на живот в резултат на 

пътнотранспортни произшествия по 

време на работа за областната 

администрация и за в общините в 

състава на ОКБДП 

 

Областна администрация: Със Заповед 

№335/19.08.2019 г. Областният 

управител утвърди „Мерки за 

предпазване на служителите и 

работниците на ОА – Търговище от 

наранявания или загуба на живот в 

резултат на пътнотранспортни 

произшествия по време на работа“ 

Община Търговище:Съгласно Наредба 

№РД-07-2/16.12.2009г. 

Община Попово: Вътрешни правила за 

служебно ползване, експлоатация и 

отчитане на МПС – собственост и на 

разположение на община Попово 

утвърдени със Заповед №З-16-

487/30.06.2016г. 

Община Омуртаг:Разработена е система 

от мерки за БДП, предпазваща 

служителите и работниците от 

пътнотранспортни произшествия. 

Община Опака:нямат приети мерки 

Община Антоново: провеждане на 

редовни инструктажи 

ОО „АА“: Система за вътрешен контрол 

на служителите с цел недопускане на 

движение на технически неизправен 
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служебен автомобил и недопускане до 

управление на служебен автомобил само 

на служител, отговарящ на изискванията 

на ЗДВП. 

ЦСМП: Създадени са Вътрешни правила 

за управление на транспортната дейност, 

вътрешни нормативни актове за 

безопасна работа, запознаване със ЗДвП, 

както и за регламентираните условия и 

реда, при които се използва специален 

режим на движение на МПС. Извършват 

се периодични проверки на водачите на 

санитарни автомобили, относно спазване 

на разпоредбите на ЗДвП, чрез достъп да 

електронен портал на МВР за 

констатирани нарушения.Извършват се 

текущи проверки на санитарните 

автомобили 

 

2.4 Анализ от страна на стопаните на 

пътища, предназначени за 

обществено ползване, на 

пътнотранспортните произшествия и 

оценка на риска от такива в 

населените места; предвиждане на 

краткосрочни и средносрочни мерки 

в Генералния план за организация 

на движението за повишаване 

безопасността на уязвимите 

участници в движението 

 

ОПУ – Търговище: През 2019г. в 

следствие на ремонти по РПМ пътищата в 

добро състояние от РПМ са се увеличили 

от 268,453км на 318,23км, а пътищата в 

лошо състояние са намалили от 90,819км. 

на 85,408км. 

В участъка с концентрация на ПТП в 

прохода „Боаза“ са поставени 

допълнителни пътни знаци С7, за 

подобряване разпознаваемостта на пътя. 

Община Търговище:По данни на Сектор 

„Пътна полиция“ към ОД на МВР – 

Търговище през месеците юни, юли и 

август2019 г. са регистрирани 142 ПТП, 

от които 12 тежки ПТП с 4 загинали и 13 

ранени граждани. В сравнение със същия 

период на 2018 г. се наблюдава 

намаляване броя на тежките ПТП със 7, 

но увеличение на убитите граждани с 2-

ма. Отчита се и намаление броя на 

ранените с 9 души. За периода са 

регистрирани и 94 ПТП с материални 

щети, т.е. 22 ПТП по-малко от 2018 г. 

Община Попово:  

Съгласно представена справка от РУ 

„Полиция“. През 2018г. на територията на 

община Попово на ОПМ и населените 

места  са станали общо 46бр. ПТП, докато 

през 2019г. техният брой е 36. 

Предвиждане на промяна на организация 

на кръстовище ул. Каломенска и 

реконструираната ул. Болнична. По този 

начин голяма част от транзитния трафик 

ще се насочи по ул. Болнична, която се 
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явява и по-кратък маршрут на движение 

по направление за гр. Русе. 

Община Омуртаг:Община Омуртаг не 

разполага с информация за ПТП по 

общинската пътна мрежа и няма приет 

Генерален план за организацията на 

движението. 

Община Опака: Нарастването на 

автомобилния трафик налага 

провеждането на активна политика в 

областта на безопасността на движението 

по пътищата, както и внедряването на 

съвременни технологии и технически 

решения за нейното обезпечаване. 

За подобряване на управлението на 

безопасността на движението се търсят 

възможности на голям кръг от 

отговорните институции, които да 

разработват и осъществяват инициативи 

относно подобряване на пътната 

безопасност.  

Община Антоново: Своевременно 

отремонтиране на участъците. 

Изпълнение на хоризонтална и 

вертикална маркировка на участъците с 

концентрация на ПТП 

2.5 Оценка на състоянието на 

хоризонталната маркировка и 

вертикална сигнализация на 

територията на съответната област и 

докладване на изпълнението 

 

Областна администрация: На 

заседание на ОКБДП, проведено на 

24.10.2019 г. се разгледа темата, 

отнасяща се до оценка на състоянието и 

съответствието между хоризонталната 

маркировка и вертикална сигнализация 

на територията на областта, заключения 

и набелязани мерки. 

Представителите на всички общини в 

област Търговище заявиха, че няма 

несъответствие между хоризонталната 

маркировка и вертикалната 

сигнализация. Маркировката в 

населените места се поддържа. 

ОПУ – Търговище: През 2019г. бе 

изпълнена хоризонтална пътна 

маркировка на първокласната пътна 

мрежа в областта. 

Община Търговище:Състоянието на 

маркировката съответства на 

изискванията. 

Община Попово: Състоянието на 

маркировката съответства на 

изискванията. 

Община Омуртаг:Състоянието на 

хоризонталната маркировка и вертикална 

сигнализация е в добро състояние. 
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Община Опака: Хоризонталната 

маркировка и вертикална сигнализация 

на територията на община Опака са в 

добро състояние. 

Община Антоново: Добро състояние 

 

2.6 

 

Организиране и провеждане на 

регионални учения със засилен 

интензитет: координация на 

съвместни учения на службите на 

Пътна полиция, Главна дирекция 

Пожарна безопасност и защита на 

населението, Центровете за спешна 

медицинска помощ, Български 

червен кръст и неправителствени 

организации, развиващи дейност по 

БДП на територията на областта; 

подготовка на график 

В дневния ред на заседанието на ОКБДП, 

проведено на 24.10.2019 бе г. бе 

включено представяне на график на 

съвместни учения на службите на Пътна 

полиция, Главна дирекция Пожарна 

безопасност и защита на населението, 

Центровете за спешна медицинска 

помощ, Български червен кръст и 

неправителствени организации, 

развиващи дейност по БДП на 

територията на областта. 

Представителите докладваха, че 

предстои до края на 2019 г. да направят 

съвместно обучение, за реакция при ПТП, 

а през пролетта на 2020 г. им предстои 

по-мащабна акция с инсценировка в 

реална обстановка на ПТП. 

ОД на МВР Търговище: Организиране и 

провеждане на регионално учение със 

засилен интензитет се предвижда да бъде 

проведено през първата половина на 

2020г. 

 

РАЗДЕЛ 2 СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

2.1 Пътнотранспортен травматизъм  

 

 

2.1.1 Статистика за 2019 г. и сравнение с 2018 г. за областта като цяло и по 

общини 

 

ОД на МВР Търговище:През 2019 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – Търговище 

са регистрирани 55 тежки ПТП, с 18 убити  и 62 ранени граждани. В сравнение с 2018 г. 

наблюдаваме намаление  на тежките ПТП с -2 /28.6%/, увеличение на убитите граждани с 

+4 /28.57%/ и увеличение на ранените с +4 /6.89%/. За периода са регистрирани и 405 

ПТП с материални щети /-7/. 

На територията, обслужвана отРУ – Търговище са регистрирани 27 тежки ПТП 

/49.09%/ от общия брой с 6 /33.33%/ убити и 24 /38.7%/ ранени граждани.В сравнение с 

ПТО през 2018 г. наблюдаваме намаление броя на тежките ПТП -4, с намаляване броя на 

убитите-1, на ранените имаме намаление с -10.ПТП с материални щети през 2019г. са 218, 

а през 2018г.са били 200, имаме увеличение с + 18 бр. 

На територията, обслужвана от РУ – Попово през  изминалата година са 

регистрирани 16 тежки ПТП /29.09%/ от общия брой с 3 убити/16.66%/ и 24/38.70%/ 

ранени граждани. В сравнение с 2018 год. наблюдаваме намаление броя на тежките ПТП с 

-1, намаление   на убитите   граждани с -2 бр. и увеличение на ранените с +9 граждани . 

ПТП с материални щети през 2019г.са 68 а през 2018г. са били 91, имаме намаление с -
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23бр.  

На територията обслужвана от РУ – Омуртаг през 2019 год. са настъпили  

12/15.78%/ тежки с 9/14.28%/ загинали и 14/13.8%/ ранени граждани. В сравнение с 

2018 год. наблюдаваме  увеличение  на тежките ПТП  с +3 и увеличение на  ранените  

граждани  с  + 6  и увеличение на убитите с +7 граждани. ПТП с материални щети през 

2019г. са 88 а през 2018г. са били 100 имаме намаление с - 12 ПТП. 

Община Попово: Съгласно представена справка от РУ „Полиция“, през 2018 г. на 

територията на община Попово на ОПМ и населените места  са станали общо 46бр. ПТП, 

докато през 2019г. техния брой е 36бр.  

 

 

2.1.2 Анализ на ефективността на изпълнените мерки през 2019 г. за областта 

като цяло и по общини 

Общините и ОПУ със заложените и изпълнени мерки в План-програмите за 2019 г., 

включващи поддържане на хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация, 

почистване на крайпътна растителност, ремонт и рехабилитация на пътна мрежа 

допринасят за ефективно поддържане на пътната безопасност и влияят пряко върху 

пътната безопасност.  

През2019г. при сравнително запазванеравнището на показателите определящи  ПТО  

в сравнение с 2018 г. наблюдаваме  увеличение на убитите с +4, при намаление  на 

тежките ПТП  с -2 бр. и на ранените увеличение с +4 граждани. 

Анализът 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 и велосипедисти, 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 18 /100%/ и са ранени 

36/58.06%/ 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. 

 

2.1.3 Тенденции и изводи за областта като цяло и по общини 

Предвид гореизложените статистическите показатели е необходимо следното: 

1. Да продължи ежеседмичното планиране и провеждане на СПО 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  

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 
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движение и регистриране на ПТП. 

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

зачестилите ПТП с пострадали граждани, а през 2019г. това се случи през месец октомври 

и декември,  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. Единоначалниците да създадат  организация за увеличаване контрола  върху непос-

редствено изпълнение  на дейността от служителите  осъществяващи контрол на пътното 

движение, като  при констатирани нарушения от служителите да се търси дисциплинарна 

отговорност. 

8. Поради съществения брой на ПТП от вида “блъскане на пешеходец и велосипедисти” и 

увеличаване броя на ранените граждани в тях, е необходимозавишаване 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. 

 

Липсата на общински планове за развитие и интегрирани планове да градско 

възстановяване и развитие води до незадоволителното състояние на общинската пътна 

мрежа и безопасността на градската среда. Необходима е координация на действията и 

контрол на резултатите. Не се води анализ от общините за ОПМ за настъпили ПТП и оценка 

на риска от такива в населените места. В малките общини има дефицит на кадри, 

отговарящи за БДП. Общините не представят анализ на състоянието на пътната 

безопасност. 

2.2 Състояние на пътната инфраструктура 

 

 

2.2.1 Дължина на РПМ в границите на областта  - 523,300 км 

2.2.2Дължина на общинската и уличната пътна мрежа в границите на областта и 

по общини 

За областта:Общинска пътна мрежа:696,5 км.Улична пътна мрежа: 1 339 км. 

Община Търговище:Дължината на ОПМ на Община Търговище е 206 км. Дължината на 

уличната мрежа в града и кварталите е 63 км. Дължината на уличната мрежа в населените 

места без гр. Търговище е 147км. 

Община Попово: Дължината на ОПМ на община Попово е 183 км. Дължината на уличната 

мрежа в града и кв. Невски и кв. Сеячи е 55 км. Дължината на уличната мрежа в нас. места 

без гр. Попово е 422км. 

Община Омуртаг:Общата дължина на общинската улична мрежа в рамките на общината е 

209 км,в гр. Омуртаг - 27 км. Четвъртокласната пътна мрежа е 134 км. 

Община Опака: Дължина на общинската пътна мрежа – 30 км. Дължина на уличната 

мрежа на територията на общината – 107 км. 
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Община Антоново:  Общинската пътна мрежа: 143,5 км. Улична мрежа  - 309 км. 

 

2.2.3Състояние на пътна настилка, сигнализация и маркировка, банкети, 

ограничителни системи по общини, извършени инвестиции 

Община Търговище:Състоянието на пътната настилка, сигнализацията, маркировката, 

банкетите и ограничителните системи в общината е добро. 

Община Попово:Обезопасени пътни участъци по ОПМ с ограничителни системи 

(мантинели) 500м. Обезопасени – 4бр. мостове на общ. пътна мрежа. 

Задоволително състояние на пътната настилка и банкетите на ОПМ. 

Община Омуртаг: добро състояние, извършените инвестиции за 2019 г. са в размер на 

1 865 645 лв. 

Община Опака: състоянието на пътната настилка, сигнализация и маркировка, банкети и 

ограничителни системи е добро. Извършени са инвестиции за подобряване на 

пътната инфраструктура по населени места в размер на 700 хил. лв. за 

рехабилитация на улици в населените места на територията на общината. 

Община Антоново: направени основни ремонти дейности 

 

2.2.4Състояние и сигнализация на кръстовища, пешеходни пътеки, спирки на 

градския транспорт, подлези и надлези по общини, извършени 

инвестиции 

Община Търговище:На територията на гр. Търговище има 4 кръстовища регулирани със 

светофарни уредби и две с кръгово движение, ежегодно се заделят средства от общинския 

бюджет за закупуване на пътни знаци и боя за освежаване на хоризонталната пътна 

маркировка. 

Община Попово: На територията на гр. Попово има 3 бр. кръстовища регулирани със 

светофарни уредби, останалите кръстовища с интензивно движение са регулирани с пътни 

знаци. Ежегодно се заделят средства от общинския бюджет за закупуване на пътни знаци и 

боя за пътна маркировка в размер на 10хил.лв. 

Община Омуртаг: добро състояние, извършени инвестиции за 3 800 лв. 

Община Опака: Сигнализацията на кръстовищата, пешеходните пътеки и спирки е в 

доборо състояние. Извършени са инвестиции в размер на 2 хил. лв. по поддръжка на 

хоризонталната и вертикалната сигнализации на пешеходните пътеки и кръстовища. 

Община Антоново: Добро състояние 

 

2.2.5Дължина и състояние на велоалеите по общини, извършени инвестиции 

Община Търговище:На територията на гр. Търговище има изградени 5 км велоалеи, 

които са в добро състояние. 

Община Попово:На територията на гр. Попово има изградени 2 км велоалеи, които са в 

добро състояние. 

Община Омуртаг: нямат изградени велоалеи 

Община Опака: нямат изградени велоалеи 

Община Антоново: нямат изградени велоалеи 

 

2.2.6Състояние на прилежащата около учебни заведения и детски градини по 

общини от гледна точка на безопасността на движението (места за 

пресичане и паркиране; предпазни огради; ограничения на скоростта; 

осветеност; извършени инвестиции) 

Община Търговище: Пред всички учебни заведения и детски градини, на входовете им 

са монтирани предпазни огради /парапети/ и пешеходни пътеки. Обезопасени са с пътни 

знаци А19 „Внимание деца“ а също на места с интензивно движение с изкуствени 

ограничители на скоростта.  

Община Попово: Пред всички учебни заведения и детски градини, на които входовете им 

се намират на улици с интензивно движение са монтирани предпазни огради. Обезопасени 
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са с пътни знаци А19 „Внимание деца“ и също на места с интензивно движение и с  

изкуствени ограничители на скоростта. 

Община Омуртаг: Обезопасени са с необходимата хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация всички училища и детски градини. 

Община Опака: Състоянието на прилежащата около учебните заведения и детски градини 

от гледна точка на безопасността е добро. Извършени инвестиции в размер на 1,5 хил. лв. 

за обезопасяване на зоните около учебните заведения, местата с интензивно движение, 

пешеходните пътеки, ограничениея на скоростта и други участъци. 

Община Антоново: Добро състояние – изградена предпазна ограда около СУ- гр. 

Антоново, асфалтирани улици водещи към училищата в селата Трескавец и Стеврек. 

 

2.2.7Състояние на автогари, ж.п. гари и прилежащата към тях инфраструктура по 

общини, извършени инвестиции) 

Община Търговище:АГ Търговище е частна собственост, състоянието и е много добро, 

автогарата е ремонтирана и категоризирана.ЖП Гара Търговище е в задоволително 

състояние.  

Община Попово:Състоянието на АГ Попово е  в много добро състояние, ремонтирана и 

категоризирана. Прилежащата към нея инфраструктура е ремонтирана. Състоянието  на 

ЖП гара Попово е недобро. Подлезите,  пешеходните пътеки и стълбите се нуждаят от 

ремонт. Отсечката от път II.-51 до ЖП гара Попово се поддържа в добро състояние.  

Община Омуртаг:добро състояние на автогарата. 

Община Опака: нямат автогара и ЖП гара. 

Община Антоново: нямат автогара и ЖП гара. 

 

2.3 Състояние на автомобилния парк  

 

 

2.3.1Състояние на обществения транспорт по общини (наличие, средна възраст, 

географско покритие, свързаност, извършени инвестиции) 

Община Търговище: Към момента средната възраст на автобусите е над 10г., 

общественият транспорт е предоставен чрез обществена поръчка и покрива всички 

населени места в общината. На територията на Община Търговище има и таксиметров 

превоз. 

Община Попово: Към момента се разработва нова транспортна схема на община Попово.  

Средната  възраст на автомобилния парк  е над 10г. Покритието на населените места с 

автобусни линии е над 60%. На територията на община Попово има и таксиметров превоз.  

Община Омуртаг: Състоянието на обществения транспорт в община Омуртаг е 

задоволително, средната възраст на автомобилния парк е около 15 год., покрити са всички 

населени места с 25 бр. автобуси, извършени са към 200 000 лв. инвестиции за 2019 г. 

Община Опака: Състоянието на обществения транспорт е добро. Обслужването се 

извършва от „МЕТЕОР“ АД гр. Попово с 6 бр. автобуси. Средната възраст на автобусите е 

10 год.  

Община Антоново: Нямат обществен транспорт. 

 

2.3.2Състояние на автобуси, извършващи транспорт в системата на училищното и 

предучилищното образование по общини (брой, средна възраст и 

техническо състояние, извършени проверки) 

Община Търговище: Общината разполага с общо 19бр. училищни автобуси, 5 от които са 

предоставени от МОН, средната възраст на автобусите е 13г. и са в задоволително 

техническо състояние. 

Община Попово: Общината разполага с 5бр. училищни автобуси предоставени от МОН. 

Средната възраст на автобусите е 8 г. и са в добро състояние.   

Община Омуртаг: Състоянието на автобусите извършващи транспорт в системата на 
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училищното и предучилищното образование в общината е много добро, то се извършва с 9 

бр. автобуси на средна възраст 8 год. 

Община Опака: Състоянието на автобуса извършващ транспорт в системата на 

училищното образование е добро. Обслужването се извършва с 6 бр. автобуси.  Средната 

възраст на автобусите е 11 год. Няма извършени проверки през годината. 

Община Антоново: 5 броя училищни автобуси на средна възраст 10 години. В добро 

техническо състояние. 

 

2.4 Междуинституционално взаимодействие 

 

 

2.4.1Роля на заинтересованите страни 

ВО     Членовене на ОКБДП набелязват мерки за подобряване БДП, като разрабтват план-

програма. Кметовете на общини изпълняват мерки за подобряване на БДП на територията 

на общината, отговарят за организацията на движенето по ОПМ. ЦСМП взаимодействат с 

органите на МВР при оказване на СМП. РУО и РЗИ провеждат обучения на деца от ДГ и 

училищата на теми по БДП. При ПТП, РДПБЗН оказват съдействие на органите на МВР при 

почистване на пътната настилка. ОПУ поддържат РПМ и осъществяват контрол на 

дейностите по управление на РПМ. 

За извършените дейности и предприети мерки, организациите докладват на ОКБДП. 

 

2.4.2Изпълнени съвместни инициативи в областта на БДП (общини, областна 

администрация, ОД МВР, ОПУ, Областен отдел на ИААА, РУО, ЦСМП, БЧК и др.) 

 Проведени срещи на ученици с представители на КАТ за безопасно участие в 

движението по пътищата – в 38 училища. 

 Участие в Национална кампания,,Да пазим децата на пътя“ - среща на 

първокласниците с униформени служители на МВР/м.септември/ -беседа,практическо 

занятие. 

 В партньорство с ОД на МВР гр. Търговище и Общински съвет по наркотични 

вещества, проведени срещи с ученици от 11 и 12 клас за наркотиците, тяхното значение 

за възникване на ПТП. 

 Проведена на 19 април 2019 г. Детска олимпиада по безопасност на движението 

„Уча играейки – живея знаейки” в национален мащаб. 

 Проведено мероприятие съвместно с полицията под надслов „Ваканция здравей! Да 

играем безопасно за учебната 2018/2019 г.” по Национална програма „Работа на 

полицията в училищата”, което се проведе на 29.05.2019 г. В мероприятието взеха 

участие 7 отбора от областта, които демонстрираха майсторско управление на велосипед и 

бързина при обличане на полицейска и пожарникарска униформа. 

 Проведена съвместна проверка  от представители на  местни структури на РД на 

ПБЗН, ОД на МВР, ИААА и ОПУ-Търговище за готовността на  фирма„Пътинженерингстрой-

Т” ЕАД за зимно поддържане на РПМ през сезон 2019/2020г. 

 Двустранни комисии на ОД на МВР и ОПУ-Търговище за огледи на проблемни 

участъци от пътната мрежа.  

 Служители на ОО „АА“ участват в съвместни проверки с МВР, НАП и МО на 

нерегламентирани превози на пътници и в учебните центрове. 
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РАЗДЕЛ 3 ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА 2019 Г. 

Мярка Период 
на 

изпъл-
нение 

Финан-
сов 

ресурс 

Източ-
ник на 
финан-
сиране 

Ефект Индика-тор за изпълнение Отговорна 
институ-ция 

Статус на 
изпълнение 
на мярката 

Благоустрояване на 
част от кв.173 в 
гр.Търговище 
/междублокова 
площадка и 
паркинг за 25 коли/ 

2019г. 30 000лв. РБ  Благоустроен квартал Община Търговище изпълнена 

Ремонт на ул.Драва 
–първа част   

2019г. 35 000лв. РБ 

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 
дейности на част от улица 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на 
ул.Възраждане в 
гр.Търговище – 
улица в 
търговската  част 
на града 

2019г. 36 000лв. РБ 

Подобряване на 
пътната 

инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 

дейности на части от 
уличната мрежа 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на ул.Пирин 
планина в 
с.Съединение 

2019г. 50 000лв. РБ 

Подобряване на 

пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 
дейности на части от 
уличната мрежа 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на ул.Баба 

Тонка в кв.Въбел 
2019г. 50 000лв. РБ 

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 
дейности на части от 
уличната мрежа 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на тротоари 
по 
бул.Ал.Стамболийск

и гр.Търговище 

2019г. 54 000лв. РБ 

Подобряване на 
безопасността на 
движение на 

пешеходците 

Извършени ремонтни 
дейности на тротоарни 
настилки 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на тротоари 
на ул.Христо Ботев 
в гр.Търговище  

2019г. 10 000лв. РБ 

Подобряване на 

безопасността на 
движение на 
пешеходците 

Извършени ремонтни 
дейности на тротоарни 
настилки 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на тротоари 2019г. 33 178лв. СБС Подобряване на Извършени ремонтни Община Търговище изпълнена 
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на ул.Паисий в 
гр.Търговище  

безопасността на 
движение на 
пешеходците 

дейности на тротоарни 
настилки 

Ремонт на тротоари 
на ул.  
П.Р.Славейков в 
гр.Търговище 

2019г. 25 000лв. СБС 

Подобряване на 
безопасноста на 
движение на 
пешеходците 

Извършени ремонтни 
дейности на тротоарни 
настилки 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на тротоари 

пред паметника на 
Никола Симов 
Курото 

2019г. 20 000лв. СБС 

Подобряване на 

безопасността на 
движение на 
пешеходците 

Извършени ремонтни 
дейности на тротоарни 
настилки 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на тротоари 
на ул.Стефан 
Куцаров в 

гр.Търговище 

2019г. 30 000лв. СБС 

Подобряване на 
безопасността на 
движение на 

пешеходците 

Извършени ремонтни 
дейности на тротоарни 
настилки 

Община Търговище изпълнена 

Рехабилитация на 
общински път – 
ТGV-1053 /I-4 
Омуртаг –

Търговище/-
граница 
общ.Омуртаг –
Търговище –
Божурка –

Пайдушко / ТGV-
1017 / от км.0+000 

до км. 1+900 до 
граница 

2019г. 430 500 РБ 

Подобряване на 
пътната 
инфраструктора и 
безопасността на 
движение 

Рехабилитирани пътни 
участъци 

Община Търговище изпълнена 

Рехабилитация на 
общински път – 
ТGV-2163 /III -
4008, Пролаз-

Вардун /Вардун 
Черковна/ ТGV-
1164/ от км. 0+000 
до км.1 + 300. – 

през с.Вардун с два 
броя изкуствени 

неравности на 
пътното платно . 

2019г. 332 116 РБ 

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 

безопасността на 

движение 

Рехабилитирани пътни 
участъци 

Община Търговище изпълнена 

Изграждане на 
изкуствена 

2019г. 5 000лв.  
Подобряване 
безопасността на 

Изградени изкуствени 
неравности 

Община Търговище изпълнена 
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неравност на 
пътното платно на 
главен път през 
с.Здравец 

движение на път с 
интензивно 
движение и 
концентрация на 

ПТП  

Изграждане на 
светофарна 
светодиодна  
уредба  и таймер за 

обратно броене на 
ул.Хаджи Димитър 
в гр.Търговище 

2019г. 6 825лв. Дарение   
Подобряване на 
безопасността на 

движение 

Изградена и действаща 
светофарна уредба 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт и 
изкърпване на 
пътни настилки на 

Общински път: 
 ТGV-1164 /I-4 
Омуртаг –
Търговище / 
Стража –
Драгановец- 
граница 

общ./Търговище 
Върбица /-Иваново 

/1-7: от км.0+000 
до км. 3+500 

2019г. 4 030лв.  

Подобряване на 
пътната 

инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 
дейности по пътни участъци 

Община Търговище изпълнена 

Общински път ТGV-

2163/III-4008, 
Пролаз/ –Вардун – 
Черковна  от км. 
1+300 до км. 
4+200 

2019г. 4 160лв.  

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 

движение 

Извършени ремонтни 
дейности по пътни участъци 

Община Търговище изпълнена 

Общински път –

ТGV-1170 /II-51 , 
Дралфа – Чудомир 
/ Голямо –Соколово 

– Бистра – 
Съединение /RAZ -
1086 

2019г. 4 113лв.  

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 

безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 
дейности по пътни участъци 

Община Търговище изпълнена 

Общински път – 
RAZ -1086/ RAZ -
1092 , Лозница – 

2019г. 4 160лв.  
Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 

Извършени ремонтни 
дейности по пътни участъци 

Община Търговище изпълнена 
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Макриополско/ 
Съединение – 
о.п.Търговище  

безопасността на 
движение 

Ремонт на улици в 
кв.Въбел  - и път 
към площадка на 
фирма „Тракия-
Глас“ –част 1ва от 
път за гр. Разград 

до кръстовище 
кв.Въбел /обходен 
път 

2019г. 
1 668 
693 

 

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 

движение 

Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на улици в 
гр.Търговище – 
ул.Здравец,ул.Боро

вец, 
ул.Трапезица,ул.Не
офит Рилски, 
ул.Тодор 
Каблешков, 
ул.Силистра   

2019г. 20 470 лв  

Подобряване на 

пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Търговище изпълнена 

Улици в 
гр.Търговище – 

Запад -1 ,Запад-2, 
Запад -3 

2019г. 13 171лв.  

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 

безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 

дейности на улична мрежа 
Община Търговище изпълнена 

Ремонт на улица в 
кв.Борово око – 
към стадиона 

2019г. 8 600лв.   
Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на улици в 
гр.Търговище – 
бул.М.Андрей,бул.2

9-ти януари, 
ул.Железничарска, 
индустриална зона,  

2019г. 38 557лв.  

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 

дейности на улична мрежа 
Община Търговище изпълнена 

Ремонт на ул.в 

гр.Търговище 

бул.Тр.Китанчев, 
ул.Кюстенджа, 
ул.Скопие, ул.Сива, 
ул.Трети март, 
бул.Цар 

2019г. 30 705лв.  

Подобряване на 

пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Търговище изпълнена 
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Освободител, 
Индустриална зона 
– Лора Х 2 ,Охо -
Бохо 

Ремонт улици в 
гр.Търговище – 
бул.Никола 
Маринов, ул.Ст. 
Караджа, ул.Лилия, 

ул.Искър, 
ул.Преслав, 
ул.Чепино, път към 

Борово око –  
стадиона , ремонт 
на асфалтови алей 
в  парк Борово око, 

ул.Граф Игнатиев, 
кръстовище на 
ул.Л.Каравелов,  
ул.Полковник 
Карганов,  
ул.Охрид, 
ул.В.Петлешков,  

ул.Вит 

2019г. 29 560лв.  

Подобряване на 

пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Търговище изпълнена 

Общински път – 
ТGV-2125 –
Благоево –Попово 
/Ломци –Еленово –

Маково / RAZ-1089  

2019г. 3 369лв.  

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 

движение 

Извършени ремонтни 
дейности на пътна мрежа 

Община Търговище изпълнена 

Ремонт на мостови 

съоръжения и 
елементи по тях в 
гр.Търговище  

2019г. 3 059лв.  

Подобряване на 
пътната 
инфраструктура и 
безопасността на 
движение 

Извършени ремонти на 
мостови съоръжения 

Община Търговище изпълнена 

Направа 
хоризонтални 

маркировки и 
пешеходни пътеки 
по 

ул.в.гр.Търговище 

2019г. 33 300лв.  

Подобряване на 

безопасността на 
движение на 
пешеходците 

Положени хоризонтална 

маркировка и освежени 
пешеходни пътеки 

Община Търговище изпълнена 

Поддръжка на 
озеленяването и 

03-
10.2019 

15 хил.лв 
Общинск
и 

Подобряване на 
видимостта на 

30км изчистена растителност Община Попово изпълнена 
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премахване на 
храстовидната 
растителност по 
банкетите на 

Общинската пътна 
мрежа 

01-
12.2019
г. 

средства общинските пътища 

Абонаментна 
поддръжка на 

светофарни уредби 

01-
12.2019

г. 

6 хил.лв 
Общинск
и 

средства 

Подобряване на 
безопасността на 
движение на 

възлови 
кръстовища 

Поддържане на 3бр.  
светофарни уредби 

Община Попово изпълнена 

Излъчвани и 

публикувани по 
СМО мероприятия 
по проблемите на 

БД 

01-
12.2019
г 

Служебн
о 

Служебн
о  

Осведомяване на 
населението и 
подобряване на 
условията по БД 

Излъчени и публикувани 
информации 5бр. по СМО 

Община Попово изпълнена 

Обезопасяване на 
зоните около 
учебните 
заведения, местата 
с интензивно 

движение, 
пешеходните 
пътеки, 

кръстовищата и 
други участъци с 
повишена опасност 

01-

12.2019
г. 

5 хил.лв  

Общинск

и 
средства 

Подобряване на 

безопасността на 
движение 

6 бр. обезопасени зони около 
училища 

Община Попово изпълнена 

Изграждане на  
изкуствени 
напречни 
неравности за 
ограничаване 
скоростта на 

движение в близост 
до учебни 
заведения 

12.2019
г.  

15хиллв 
Общинск
и 
средства 

Подобряване на 

безопасността на 
движение в близост 
до учебни 
заведения.  
 

3бр. изградени изкуствени 
неравности 
 

Община Попово Не изпълнена  

Реконструкция и 
рехабилитация на 

основната 
транспортно-
комуникационната 
мрежа в ж.к. 

12.2019
г. 

1млн.лв
  

ДФЗ и 

общинск
и 
средства 

Подобряване на 
пътната 

инфраструктура и 
безопасността на 
движение на 
възлови 

2,6км реконструирана 
транспортно-комуникационна 
мрежа 

Община Попово изпълнена 
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«Младост»- 1 и 2 и 
прилежащата 
първостепенна(обс
лужваща) улица за 

комплекса – ул. 
«Болнична», гр. 
Попово 

кръстовища 

Реконструкция на 
ул.Н.Вапцаров, гр. 

Омуртаг 

2019г. 
71 113,4
5 

Целева 
субсидия 

Подобряване на БД 
260,00м. реконструирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Първи май, 

с.Г.Козарево 

2019г. 
50 155,0

3 

Целева 

субсидия 
Подобряване на БД 

240,00м. реконструирана 

улична мрежа 
Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 

пътна връзка м/у 
горна и долна 
махала с.Първан 

2019г. 
114 268,
81 

Целева 
субсидия 

Подобряване на БД 
860,00м. реконструирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Балкан, 

с.Пъдарино 

2019г. 
50 542,0
0 

Целева 
субсидия 

Подобряване на БД 
100,00 м. реконструирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул. Рила, с.Станец 

2019г. 
35 959,8
2 

Собствен
и 
бюджетн
и 

средства 

Подобряване на БД 
220,00 м. реконструирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Цар.Шишман, 
с.Пъдарино 

2019г. 
20 596,2

6 

Собствен
и 
бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
100,00 м. реконструирана 

улична мрежа 
Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Хр.Ботев, 
с.Пъдарино 

2019г. 
17 594,3

0 

Собствен
и 
бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
93,00 м. реконструирана 

улична мрежа 
Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Свобода, 
с.Пъдарино 

2019г. 
17 281,4
5 

Собствен

и 
бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
92,00 м. реконструирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 

път TGV 2063*TGV 
2019г. 

166 493,

95 

Постанов

ление на 
Подобряване на БД 

699,00 м. рехабилитирана 

пътна мрежа 
Община Омуртаг изпълнен 
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1058 Веренци 
Веселец/-Висок от 
км.0+020 до 
км.0+719 

Министер
ски съвет 

Рехабилитация на 
ул.Камчия 
,с.Голямо 
Църквище 

2019г. 
72 990,3
2 

Целева 
субсидия 

Подобряване на БД 
352,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 
път TGV 1073/III 
706,Величка 
Звездица/Вр.кон-

Голямо църквище 

2019г. 
364 450,
00 

Целева 
субсидия 

Подобряване на БД 
798,00 м. рехабилитирана 
пътна мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 
ул.Република, 
с.Плъстина 

2019г. 
60 000,0
0 

Собствен

и 
бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
310,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Кожарска, гр. 
Омуртаг 

2019г. 
88 200,0
0 

Собствен

и 
бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
180,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 

ул.Осоговска, гр. 
Омуртаг 

2019 г. 
71 820,0
0 

Собствен

и 

бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
108,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Беласица, гр. 

Омуртаг 

2019г. 
43 260,0
0 

Собствен
и 
бюджетн

и 
средства 

Подобряване на БД 
185,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Омуртаг, гр. 

Омуртаг 

2019г. 
41 440,0

0 

Собствен
и 
бюджетн

и 
средства 

Подобряване на БД 
75,00 м. рехабилитирана 

улична мрежа 
Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкция на 
ул.Кирил и 
Методий, гр. 
Омуртаг 

2019г. 
110 880,
00 

Собствен
и 
бюджетн
и 

Подобряване на БД 
160,00 м. реконструирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 
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средства 

Реконструкция на 
части от 

ул.Хр.Ботев и 
ул.Камчия,  
с.Петрино 

2019г. 
76 000,0
0 

Собствен
и 

бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
450,00 м. реконструирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 

ул.Никола 
Новков,с.Д.Новково 

2019г. 
49 320,0
0 

Собствен
и 

бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
290,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 
ул.Оборище, 

с.Пр.Козма 

2019г. 
42 300,0
0 

Собствен
и 
бюджетн

и 
средства 

Подобряване на БД 
160,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 
част от ул.Стара 
планина, 
с.Пр.Козма 

2019г. 
40 
000,00 

Собствен
и 
бюджетн

и 
средства 

Подобряване на БД 
180,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 
ул.Чайка, 

с.Д.Козарево 

2019г. 
92 182,0

0 

Собствен
и 
бюджетн

и 

средства 

Подобряване на БД 
491,00 м. рехабилитирана 

улична мрежа 
Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 
ул.Камчия, 
с.Могилец 

2019г. 
28 
400,00 

Собствен
и 
бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
145,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Рехабилитация на 
част от ул.Шести 
май, с.Могилец 

2019г. 
35 200,0
0 

Собствен
и 
бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
145,00 м. рехабилитирана 
улична мрежа 

Община Омуртаг изпълнен 

Реконструкци ия и 
възтановяване  на 
част от ул.Любен 
Каравелов, 
с.Камбурово 

2019г. 
105 198,

00 

Собствен
и 
бюджетн
и 
средства 

Подобряване на БД 
213,00 м. реконструирана 

улична мрежа 
Община Омуртаг изпълнен 

Поддръжка на октомвр 3 хил. Общинск Подобряване Премахната храстовидна Община Опака изпълнен 
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озеленяването и 
премахване на 
храстовидната 
растителност по 

банкетите на 
Общинската пътна 
мрежа 

и 2019 
год. 

лв. и 
средства 

видимостта на 
пътищата 

растителност по ОПМ 

Обезопасяване на 
зоните около 

учебните 
заведения, местата 
с интензивно 

движение, 
пешеходните 
пътеки, 
кръстовищата и 

други участъци с 
повишена опасност 

Период
ично 

през 
2019 
год. 

1,5 хил. 

лв. 

Общинск

и 
средства 

Подобряване 

безопасността на 
пътщата 

Извършено обезопасяване 

около училища 
Община Опака изпълнен 

Ремонтни дейности 
– ул.”Никола 
Новков” - гр. 
Антоново (ПМС 

№315/2018г) 

до 
август 
2019 г. 

509 145 
лв. 

Инвестиц
ионна 
програма 
2019 г. 

Намаление на ПТП 
Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Антоново 
без жертви 
приключена 

Ремонтни дейности 

–               
ул.„Павел 
Миланов”-                     

гр. Антоново 

до март  
2019 г. 

62 004 
лв. 

Инвестиц
ионна 
програма 
2019 г. 

Намаление на ПТП 
Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Антоново 
без жертви 
приключена 

Ремонти дейности – 

ул. „Васил Левски” 
- гр. Антоново 

До март 
2019 г. 

28 791 
лв. 

Инвестиц
ионна 
програма 
2019 г. 

Намаление на ПТП 
Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Антоново 
без жертви 
приключена 

Ремонти дейности-
ул.”Бузлуджа” – с. 
Таймище, общ. 
Антоново 

(ПМС№315/2018г.) 

До 
декемв

ри 2019 

г. 

133 330 

лв. 

Инвестиц
ионна 

програма 

2019 г. 

Намаление на ПТП 
Извършени ремонтни 

дейности на улична мрежа 
Община Антоново 

без жертви 

приключена 

Ремонти дейности – 
ул.”Борис 
Александров”-с. 
Моравица, общ 
Антоново      ( 

До 
декемв
ри 2019 

г. 

74 816 
лв. 

Инвестиц
ионна 
програма 

2019 г. 

Намаление на ПТП 
Извършени ремонтни 
дейности на улична мрежа 

Община Антоново 
без жертви 
приключена 
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ПМС№315/2018 г) 

Ремонтни дейности 
– тротоари – 

ул.”Арсо Овчаров” 
от т.26 до т.162 – 
ПМС 
№260/24.11.2017 г. 

До 
октомвр
и 2019 

269 343 
лв. 

Инвестиц
ионна 
програма 
2018/201
9 г. 

Намаление на ПТП 
Извършени ремонтни 
дейности на тротоарни площи 

Община Антоново 
без жертви  
приключена  

Ремонтни дейности 

– тротоари – по 
ул.”Никола Новков”  
от т. 26 до т. 162 – 
МПС 

№260/24.11.2017 г. 

До 
октомвр
и   2019 
г. 

283 688 
лв. 

Инвестиц
ионна 
програма 
2018/201

9 г. 

Намаление на ПТП 
Извършени ремонтни 
дейности на тротоарни площи 

Община Антоново 
без жертви 
приключена 

Ремонтни дейности 

– тротоари – по 
ул.”Тузлушки 
герой” от т.5 до 
т.34 – гр. Антоново 
– ПМС 
№260/24.11.2017 г. 

До 
октомвр
и 2019 

г. 

262 954 
лв. 

Инвестиц
ионна 
програма 
2018/201
9 г. 

Намаление на ПТП 
Извършени ремонтни 
дейности на тротоарни площи 

Община Антоново 
без жертви 
приключена  

Превантивенремонтна
път 

II-48 "О.п. Омуртаг - 

Котел" откм 0+000 
докм 18+000 

2019 
11 99999
6.22 

Дър-

жавен 

бюджет 

Повишаване на 
технико-
експлоатационните 
характеристики на 

РПМ и намаляване 
на ПТП 

завършен 

Агенция ”Пътна 

инфраструктура” 

ОПУ - Търговище 

Изпълнено 
100% 

Превантивен 
ремонт на път III-
704 "Менгишево - 
Долно Новково - 
Омуртаг" от км 
0+000 до км 3+247 

2019 
1 915726
.76 

Дър-

жавен 
бюджет 

Повишаване на 
технико-
експлоатационните 
характеристики на 
РПМ и намаляване 
на ПТП 

завършен 

Агенция ”Пътна 

инфраструктура” 
ОПУ - Търговище 

Изпълнено 
100% 

Превантивен 
ремонт на път  III-
2002 "Цар Калоян - 
Костанденец - 

Захари Стояново - 

Садина - Зараево - 
Попово" от км 
11+500 до км 
38+600 

2019-
2020 

11 85066
3.69 

Дър-

жавен 

бюджет 

Повишаване на 
технико-

експлоатационните 
характеристики на 
РПМ и намаляване 
на ПТП 

Не завършен 

Агенция ”Пътна 

инфраструктура” 

ОПУ - Търговище 

Изпълнено 
80% 

Укрепване на 2019 223 058. Дър- Повишаване на завършен Агенция ”Пътна Изпълнено 
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пропадането на път 
III-4009 
"Лиляк- Пресиян" 
от км 10+090 до км 

10+110 

33 жавен 
бюджет 

технико-
експлоатационните 
характеристики на 
участъка 

инфраструктура” 
ОПУ - Търговище 

100% 

Изграждане на 
участък от АМ 
„ХЕМУС“ ОТ КМ 
310+940 ДО КМ 

327+260 ОТ П. В. 
„БУХОВЦИ“ ДО П. 
В. „БЕЛОКОПИТОВО 

2019-
2020 

143 742 
000 

Дър-
жавен 

бюджет 

Подобряване на 
транспортната 
инфраструктура в 
Северна България. 

Не завършен 
Агенция ”Пътна 
инфраструктура”  

Изпълнено 
30% 

Обезопасяване на 
участъците с 
концентрация на 

ПТП – поставени 
пътни знаци С7 

2019 
14 382,0
4 

Дър-
жавен 

бюджет 

Подобряване 
разпознаваемостта 

на пътя 

завършено 
Агенция ”Пътна 
инфраструктура” 

ОПУ - Търговище 

Изпълнено 
100% 

Брой извършени 
проверки на ППС 
при попътен 
контрол 

01.01.-
31.12.201

9 г. 

  
Намаляване на 
нарушенията по 

пътищата 

Брой проверки 
- 163 бр. автобуси; 
- 362 бр. товарни автомобли; 
- 524 бр. таксиметрови автом.; 

- 16 бр. учебни; 
- 124 бр. леки автомоб. 
Съвместно с МВР; 

ОО „АА“ Приключено 

Брой извършени 

проверки на фирми 

01.01.-
31.12.201
9 г. 

  

Намаляване на 
нарушенията по 

нормативната 
уредба 

Брой проверки 
- 90 бр.  
 

ОО „АА“ Приключено 

Брой извършени 
проверки на 
фирми, 
извършващи 

обучение на 
кандидати за 
придобиване на 
правоспособност за 

управление на МПС 

01.01.-

31.12.201
9 г. 

  

Снижаване до 
минимум 
възможността от 
неправомерно 
получаване на 

правоспособност 

Брой проверки 

- 19 бр.  
 

ОО „АА“ Приключено 

Брой извършени 
прегледи на фирми, 
извършващи 
периодичен 
преглед за техн. 

01.01.-
31.12.201
9 г. 

  

Техническата 
изправност пряко 
влияе на 

безопасностт 

Брой проверки 
- 21 бр.  
 

ОО „АА“ Приключено 
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изправност 

Изпитани 
кандидати за 

придобиване на 
правоспособност за 
управление на МПС 

01.01.-

31.12.201
9 г. 

  

Получаване на 

свидетелство за 
управление на МПС 

Теория – 2063 канд. 

Практика – 2486 кандидати.  
 

ОО „АА“ Приключено 

Изпитани 
кандидати за 

придобиване на 
свидетелство за 
превоз на опасни 
товари 

01.01.-
31.12.201
9 г. 

  

Получаване на 

свидетелство за 
превоз на опасни 
товари 

331 бр.  
 

ОО „АА“ Приключено 

Изпитани 
кандидати за 

придобиване на 
удостоверение за 
„Водач на лек 
таксиметров 
автомобил“ 

01.01.-
31.12.201
9 г. 

  

Придобиване на 

удостоверение 
„Водач на лек 
таксиметров 
автомобил“ 

Брой кандидати - 30 бр. ОО „АА“ Приключено 

Изпитани 
кандидати за 
„Ръководител на 
таксиметрова 
дейност“ 

01.01.-
31.12.201
9 г. 

  

Придобиване на 
документ за 
„Ръководител на 
таксиметрова 
дейност“ 

Брой кандидати – 10 бр. ОО „АА“ Приключено 

Приети заявления 

за издаване на 
лиценз или 
продължаване на 
срока на лиценз за 
обществен превоз 
на пътници и 
товари 

01.01.-
31.12.201

9 г. 

  Издаване на лиценз Брой заявления – 93 бр. ОО „АА“ Приключено 

Приети заявления 
за издаване на: 
 
1. „карта за 

квалификация на 

водач“ 
2. „Карта за 
дигитален 
тахограф“ 
3. „свидетелство за 

01.01.-
31.12.201
9 г. 

  
Издаване на карти и 

свидетелства 

Брой заявления : 

 
871 бр. 

 
 
725 бр. 
 
 

228 бр. 

ОО „АА“ 

Приключено 
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превоз на опасни 
товари“ 

Съставени АУАН: 
 
 
1.На водачи на ППС 
2. При проверка на 
фирми, 

извършващи 
обществен превоз 
на пътници и 

товари 
3. На водачи, 
извършващи 
„нерегламентиран 

превоз“ 
4. Учебни центрове 
5. Пунктове за 
периодичен 
технически преглед 

01.01.-

31.12.201

9 г. 

  
Намаляване на 

нарушенията 

Бр. издадени актове – 550 бр.: 

 
205 бр. 
 
326 бр. 
 
 

 
 
 

 
2 бр. 
 
 

12 бр. 
 
 
5 бр. 
 
 

ОО „АА“ 

Приключило 

 

 

Брой издадени 
наказателни 

постановления 

01.01.-
31.12.201

9 г. 

  
Поучителен ефект - 
намаляване на 

нарушенията 

Бр. наказателни постановления 

- 536 
ОО „АА“ Приключено 

Сума, наложени 
глоби и/или 

имуществени 
санкции 

   
Възпитателен ефект 
- намаляване на 
нарушенията 

249 150 лв. ОО „АА“  

Прилагане на 
принудителна 
административна 
мярка: 

1. „Временно 
спиране от 
движение на МПС 

за срок от 6 
месеца“ 
2. Временно 

прекратяване на 
дейност на 
превозвач 

01.01.-
31.12.201

9 

  
 Възпитателен - 
намаляване на 

нарушенията 

Брой мерки – 40 
 
 
5 бр. 

 
 
 

 
24 бр. 
 

 
 
 

ОО „АА“ 

Приключено 
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3. „Временно 
спиране от 
движение на ППС 
до отстраняване на 

неизправност“ 
4. „Временно 
спиране от 
движение на ППС 
до заплащане на 
наложена глоба“ 

 
10 бр. 
 
 

 
1 бр. 

Проведено 
обучение „Моят 

безопасен път“ в ДГ 
„Звънче“ 

2019 г. - 

РЗИ 

Търговищ

е 

Повишаване на 

познанията по БДП 
Подарен мини светофар на ДГ РЗИ Търговище Приключено 

Проведени 
обучения 

2019 г. - 
РЗИ 
Търговищ
е 

Повишаване на 
познанията по БДП 

- 6 обуч. сред 316 деца от ДГ 

- 74 обуч. сред 1555 ученика 
- 2 обуч. сред 48 родители на 
деца от ДГ „Пчелица“ 

РЗИ Търговище Приключено 

Демонстрация на 
алкоочила 

2019 г. - 
РЗИ 
Търговищ
е 

Повишаване на 
познанията по БДП 

изпълнено РЗИ Търговище Приключено 

Излъчване на аудио 
и видео клипове 
сред ученици 

2019 г. - 
РЗИ 
Търговищ
е 

Повишаване на 

познанията по БДП 
изпълнено РЗИ Търговище Приключено 

Разпространение на 
брошури и лостовки 

2019 г. - 

РЗИ 

Търговищ
е 

Повишаване на 
познанията по БДП 

Раздадени 380 бр. брошури РЗИ Търговище Приключено 

Регистрирани и 
изпълнени 
повиквания за ПТП 

2019 г. - ЦСМП 
Отзоваване при 
настъпило ПТП 

129 бр. ЦСМП Приключено 

Оказана спешна 
медицинска помощ 
на пострадали при 
ПТП 

2019 г. - ЦСМП  Оказване на СМП 
167 души, от които 147 
възрастни и 20 деца 

ЦСМП Приключено 

Брой 

хоспитализирани 

пострадали при 
ПТП 

2019 г. - ЦСМП 
 Оказване на 

болнично лечение 

72 души, от които 60 

възрастни и 12 деца 
ЦСМП Приключено 

Средно време за 
реакция на 
спешните мобилни 

екипи при ПТП – 10 

2019 г. - ЦСМП 
 Оказване на спешна 
мед. помощ 

30% изпълнение равно на 
средното време за реакция; 
51% изпълнение с време по-

малко от средното време – до 5 

ЦСМП Приключено 
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мин. мин. 
19% изпълнение с време по-
дълго от средното време за 
реакция 

Продължаващо 

обогатяване на 
материално-
техническата база, 
необходима за 

провеждането на 
качествен и 
ефективен учебен 

процес по БДП. 

Учебнат
а 
2018/20

19 
година 

 

Бюджет 
на 

училищет

о 

Осигурен ефективен 

учебен процес по БДП 

Брой новооткрити кабинети 
по БДП, площадки за 
майсторско управление на 
велосипед и оборудване на 

кабинетите с дидактически 
материали, интерактивни 
дъски и др. 

РУО 

 В 9 
училища и 4 
детски 
градини 
обучението 

по БДП се 
провежда в 
специализира

ни кабинети.  
Няма 
новоотрити 
кабинети. 

 Пет 
училища и 5 
детски гради 
провеждат 
практически 
занятия по 
БДП на 

площадки. 

 97% от 
учениците са 
осигурени с 
учебни 
помагала и 

учебни 
тетрадки. 

 Онаглед
яване на 
учебния 
процес по 
БДП във 

всички 
училища/детс
ки градини. 
Оборудване 
на училищата 
с 
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дидактически 
материали, 
мултимедийн
и продукти 

 

Повишаване 
квалификацията на 
учителите, 
преподаващи БДП. 
 

Учебнат
а 
2018/20
19 
година 

 

Бюджет 

на 
училищет
о 

Обучението по БДП 

се води от 
квалифицирани 
преподаватели 

Брой учители преминали 
квалификационен курс на 
всеки 4 години 

РУО 

 Организ
ирани и 
реализирани 
2 

квалификаци
онни курса по 
Методика на 

преподаванет
о по БДП за 
повишаване 
на 

квалификаци
ята на 
учителите, 
преподаващи 
БДП, членове 
на училищни 
комисии и 

директори. 

Обучени 
общо 164 
преподавател
и. 
 

Провеждане на 
общински и 
областни 
ученически 
конкурси, 

викторини и 

състезания по 
майсторско 
управление на 
велосипед. 
 

Учебнат
а 

2018/20

19 
година 

  

Формиране на 
навици за безопасно 
участие в 

движението 

Брой училища участващи в 
посочените мероприятия 

РУО 

 Извърше
н преглед в 
началото на 
учебната 
година на 
районите 

около 

училищата/д
етските 
градини във 
връзка с 
тяхното 
обезопасява
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не - 
пешеходни 
пътеки, 
пътни знаци 

и предпазен 
парапет пред 
централните 
входове на 
училищата и 
детските 
градини. 

 Изпрате

ни от 
училищните 
комисии по 
БДП на 
обобщени 

предложения 
за 
обезопасява
не на 
районите на 
училищата 
до кметовете 

на 
съответните 
общини от 3 
училища. 

 Проведе
ни 
родителски 

срещи в 
начален етап 
/1-4 клас/, 
на които 
съвместно с 

родителите е 

определенна
й-
безопасния 
път за 
децата от 
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училище до 
дома. 

 Извършe
на оценка от 

родители на 
първокласни
ци на 
маршрута от 
училище до 
дома, чрез 
контролни 

карти. 

 Проведе
ни 
инструктажи 
на пътуващи 
ученици и 

техните 
родители. 

 Осигуре
н 
придружител 
от 
училищата и 

детските 
градини, 
извършващи 
ежедневен 
превоз на 
деца и 
ученици. 

 Проведе
ни срещи на 
ученици с 
представител
и на сектор 

„Пътна 

полиция“ за 
безопасно 
участие на 
децата/учен
иците в 
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движението 
по пътищата. 

 Проведе
ни 

инструктажи 
на учиниците 
по 
безопасност 
на 
движението 
по пътищата, 

насочени 

към 
превенция 
на 
пътнотрансп
ортния 

травматизъм 
през зимния 
сезон. 

  Участие 
в 
Национална 
кампания,,Да 

пазим децата 
на пътя“ -
среща на 
първокласни
ците с 
униформени 
служители 

на 
МВР/м.септе
мври/ -
беседа,практ
ическо 

занятие. 

 Проведе
ни 
извънредни 
инструктажи 
с ученици и 
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родители, 
във връзка с 
претърпяни 
ПТП. 

 В 
партньорство 
с ОД на МВР 
гр. 
Търговище и 
Общински 
съвет по 

наркотични 

вещества, 
проведени 
срещи с 
ученици от 
11 и 12 клас 

за 
наркотиците, 
тяхното 
значение за 
възникване 
на ПТП. 

 Отбелязв

ане на 
17/11/2019 
г. - 
Световен 
ден на 
възпоменан
ие на 

жертвите от 
ПТП: 
проведени 
извънредни 
часове на 

класа и 

беседи – 
запознаван
е на 
учениците с 
кратък 
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материал за 
значението 
на този 
ден; 

изготвени 
табла и 
кътове със 
снимков 
материал и 
информаци
я по 

темата; 

проведени 
конкурси и 
изложби за 
рисунка; 
проведени 

практическ
и занятия, 
демонстрац
ии и 
състезания 
в 
училищните 

дворове; 
занятия с 
припомняне 
на 
безопасния 
маршрут до 
дома; 

запознаван
е с 
опасните 
места в 
района на 

училището 

или места 
където са 
станали 
пътнотранс
портни 
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произшеств
ия; 
проведени 
ролеви и 

ситуативни 
игри, 
куклени и 
театрални 
етюди; 
тренинги. 
 Отбеляз

ан на 

26.09.2019 г. 
- Европейски 
ден без 
загинали на 
пътя, познат 

още като 
EDWARD. 

 Проведе
на на 19 
април 2019 
г. Детска 
олимпиада 

по 
безопасност 
на 
движението 
„Уча 
играейки – 
живея 

знаейки” в 
национален 
мащаб. 

 Прове
дено 

мероприятие 

съвместно с 
полицията 
под надслов 
„Ваканция 
здравей! Да 
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играем 
безопасно за 
учебната 
2018/2019 

г.” по 
национална 
програма 
„Работа на 
полицията в 
училищата” , 
което се 

проведе на 

29.05.2019 г. 
В 
мероприятие
то взеха 
участие 7 

отбора от 
областта, 
които 
демонстрира
ха 
майсторско 
управление 

на велосипед 
и бързина 
при 
обличане на 
полицейска 
и 
пожарникарс

ка 
униформа. 

Организиране и 
провеждане на 
курсове по първа 

долекарска помощ 
на различни групи 
от населението, 
участници в 
пътното движение. 
- Млади 

постоян
ен 

 БЧК 

Повишаване на 
подготовката на 
групи (ученици, 

възрастни хора, 
млади водачи на 
МПС) за оказване на 

първа помощ при 
пътни инциденти 

Брой обучени БЧК 

Изпълнено, с 

изключение 
на обучение 
на пътни 
полицаи 
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водачи на МПС 
- Ученици 
- Пътни 
полицаи 

-Възрастни хора 

Организиране на 
информационни 
кампании и 
демонстрации по 

първа помощ 

м.май и м. 
септември 

 БЧК 

Повишаване 
информираността на 
участниците в 
пътното движение за 

пътна безопасност 

Брой достигнати БЧК Изпълнено 

 

 

Обща оценка на изпълнението: 

Общинските администрации и ОПУ – Търговище в по-голямата си част са изпълнили в пълен обем заложените мерки по 

БДП за 2019 г. 

 

РАЗДЕЛ 4ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП 

1.  През 2020 г. да се предвидят обучения от ДАБДП за служители на общинските и областни администрации по БДП; 

2. За анализ на ПТП от страна на стопаните на пътища, ОД на МВР да се задължат на тримесечие да предават 

информация на тях /най-вече на общините/; 

3. За пешеходците, които вървят по уличната мрежа в населените места с телефон и слушалки на ушите да се 

регламентират административни санкции; 

4. За информиране на водачите за пътни участъци с висока концентрация на ПТП да се премахне „Черната точка”, а на на 

нейно място да се узаконят премигващи преместваеми знаци, които биха привлекли повече вниманието на водачите. 

Местата с концентрация на ПТП се менят, затова предлагаме тези знаци да са преместваеми; 

5. На водачите да се изискват опреснителни курсове за управление на МПС на определен период от време, в зависимост 

от възрастта им. 


