ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2020 Г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Мярка

Срок

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор за
изпълнение

Отговорна
институция

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: РЕГУЛАЦИОННА РАМКА
Планиране на
политиката по БДП:
Разработване на областни
и общински План-програми
за БДП за 2021 г.

ноември –
декември
2020 г.

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Плановост на
политиката по
БДП на
общинско и
областно ниво

Разработени и
приети
областна и
общински план
програми по
БДП за 2021 г.

Членове на
ОКБДП

постоянен

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Интегрираност
на политиката
по БДП на
общинско и
областно ниво

Изпълнени
план –
програми за
2020 г. на
общинско и
областно ниво

Членове на
ОКБДП

Бюджет на

Отчетност на

Докладвано

Членове на

Пълноценно
интегриране на
политиката по БДП във
всички секторни
политики, имащи
отношение към БДП:
Текущо интегриране на
БДП в политиките на
организациите на областно
и общинско ниво чрез
изпълнението на планпрограмата на ОКБДП по
БДП

Отчитане, мониторинг и
оценка по политиката
по БДП:
Докладване на изпълнени
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мерки по БДП на
тримесечна база на
заседанията на ОКБДП
Подготовка на годишен
областен доклад по БДП на
ОКБДП
Изпълнение на единна
система за мониторинг,
оценка и контрол на
изпълнението на
областните/общински план
програми и мерки по БДП
2021-2030

На тримесе
чие

-

институциите в
ОКБДП

политиката по
БДП на
общинско и
областно ниво

изпълнение на
план програми
за 2020 г. на
общинско и
областно ниво

ОКБДП

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Подобряване на
БДП на
общинско и
областно ниво
посредством
изпълнение на
взетите
решения в
рамките на
ОКБДП

Изпълнени
решения на
ОКБДП и
изпълнени
мерки по
заложените в
план програмите на
общинско и
областно ниво

Членове на
ОКБДП

Януари
2021 г.
Постоянен

Пълноценна дейност на
областните комисии по
БДП като двигател на
процесите по
подобряване на БДП на
областно ниво:
Изпълнение на взетите
решения на заседанията
на областните комисии по
БДП

Постоянен

Извършване на анализ
на областно ниво от
страна на областните
комисии по БДП на
адекватността,
своевременността и
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ефективността на
спасителната верига
при настъпило
пътнотранспортно
произшествие (ПТП):
Докладване от съответните
членове на областните
комисиите

На тримесе
чие

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Повишаване на
готовността за
адекватна
реакция за
справяне с
тежки ПТП
Изграждане на
капацитет за
справяне с
тежки ПТП

Докладване на
всяко
тримесечие от
членовете на
съответните
институции,
участници в
спасителната
верига

Членове на
ОКБДП

Проведени
заседания на
общински
комисии в
общините

Всички
общини на
територията
на областта

Създаване и
активизация на
общински комисии по
БДП:
Създаване на общински
комисии по БДП там,
където такива не
съществуват
Активизиране на дейността
на съществуващите
общински комисии по БДП

2020

-

Бюджет на
общините

По-добра
координация и
работа на
общинските
комисии по БДП
при изпълнение
на заложените
мерки и цели в
планпрограмите за
2020 г.

Община Търговище:

Комисия по транспорт и безопасност на движението при Община Търговище, назначена със
Заповед З-01-42/21.01.2020 г.

Община Попово:

Създадена е постоянно действаща комисия по БДП със Заповед №З-16-56/18.01.2016 г. на
Кмета на Община Попово

3

Община Омуртаг:

В Община Омуртаг работи общинска комисия по БДП. Комисията се съобразява с решенията
на ОКБДП и мерки на ДАБДП.

Община Антоново:

Комисия по транспорт и безопасност на движението при община Антоново, назначена със
Заповед №13А/09.01.2020 г.

Община Опака:

Създадена е Общинска комисия по БДП, назначена със Заповед № РД-09-268/20.11.2019 г.на
кмета на община Опака.

Обучение на заетите в
структурите, имащи
отношение към БДП:
Провеждане на обучения
за областните комисии по
БДП, организирани от
ДАБДП

Съгласно
график на
ДАБДП

-

Бюджет на
ДАБДП

Повишаване на
административния капацитет
в областта на
БДП

Проведени
обучения

Членове на
ОКБДП

Постоянен

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Унифициране на
стандартите и
методологията
по БДП от
всички
териториални
поделения на
държавни
структури,
имащи
отношение към
БДП на
територията на
областта

Изпълнени
методически
указания на
ДАБДП,
насочени към
унифициране
на работните
стандарти и
методология
по БДП за
работа в
различни
териториални
поделения на
държавните
структури

Членове на
ОКБДП

Провеждане на съвместни
обучения за служители от
ключовите институции с
компетенции по БДП,
организирани от ДАБДП
Унифициране на
работните стандарти и
методологията по БДП
за работа в различните
териториални
поделения на
държавните структури:
Изпълнение на
методически указания на
ДАБДП към териториални
поделения на държавните
структури на общинско и
областно ниво

4

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: ПОВЕДЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Подготовка и провеждане
на обучителни,
образователни,
информационни и
популяризиращи
инициативи за опазване
живота и здравето на
хората в пътното
движение на областно и
общинско ниво:
МВР
Полицейска академия в
училищата
Ежеседмично изнасяне на
лекция-беседа с водачите
на МПС получаващи
СУМПС за първи път.

Постоянен

През
учебната
година

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Членове на
ОКБДП

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Брой
проведени
мероприятия
през 2020г.,

МВР

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

БЧК

постоянен

БЧК
1. Провеждане на
обучения по първа
долекарска помощ на
групи граждани:

-

Постоянен

- кандидат водачи на МПС
- фирми /ПДП на
работното място/
- възрастни хора
- ученици
- деца от ДЗ
- пътни полицаи
2. Организиране на
информационни кампании
за пътна безопасност

Май,20г.
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3. Организиране на
демонстрации по оказване
на първа помощ от
Младежки авариен екип

Септември,
20г.

Общини

2020 г.

5 000 лв.

Бюджет на
институцията

изграждане за
умения и
навици в децата
по БДП

Проведена
олимпиада

1000 лв

Бюджет на
институцията

изграждане за
умения и
навици в децата
по БДП

Брой обучения

2020 г.

-

Бюджет на
институцията

Информиране на
населението по
теми за БДП

2020 г.

-

-

-

Ще се изготвят
образователни брошури на
тема БДП, които ще се
предоставят в училищата
и в общинска
администрация за
гражданите.

30.05.2020
г.

500 лв.

Бюджет на
институцията

Информиране на
населението по
въпроси за БДП

Изготвени
брошури

Областна
администрация

постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието

Публикувани
съобщения и
новини на

Община Търговище
Участва в организирането,
провеждането и
популяризирането на
Национална олимпиада по
БДБ за деца до 7 години в
ЦДГ „Осми март“.
Община Попово:
Обучение за правилата на
движение в училищата
Община Омуртаг:
Излъчване на предавания
по радиовъзел – Омуртаг,
с актуални теми по БДП
Община Антоново:
Не предвижда провеждане
на образователни и
информационни
инициативи.

Общии

Бр. излъчени
предавания

Община Опака:

Областна
администра
ция
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След всяко проведено
заседание на ОКБДП,
Областна администрация –
Търговище публикува на
сайта си съобщение за
обсъдените теми и взети
решения, като се
акцентира върху проблеми
и интересни теми
отнасящи се към БДП.
Публикува се на сайта
информация за
Европейски ден без
загинали на пътя
инициативата „EDWARD” и
Световният ден за
възпоменание на жертвите
от пътнотранспортни
произшествия. Всички
медии разпространяват
съобщенията от сайта на
ОА.

2.Провеждане на Детска
олимпиада по безопасност
на движението „Уча
играейки – живея
знаейки”
3. Провеждане на
мероприятие под надслов
„Ваканция здравей! Да
играем безопасно за

сайта на ОА
през 2020г.,
свързани с
БДП

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

-

РУО
1.
Организиране на
квалификационни курсове
за учители, преподаващи
БДП, училищните комисии
по БД и директорите на
училищата.

за БДП

септември
– декември
2020

Бюджет на
институцията

РУО

май 2020
г.

май – юни
2020 г.
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учебната 2019/2020 г.”
4. Изнасяне на беседи по
пътна безопасност на
децата и учениците от І до
ХІІ клас от униформени
служители на „Пътна
полиция“ по график.

Учебната
2020/2021
г.

5. Участие на децата и
учениците в училищни,
общински и областни
ученически конкурси.
.

Национале
н календар
за изяви
по
интереси
на децата
и
учениците
2019/2020
г
-

РЗИ
1. Провеждане на
обучения на деца от ДГ от
област Търговище не теми:
„Спри, светофара
погледни!“, „Научи
правилата за безопасност
и ги спазвай стриктно“,
„Безопасно движение на
деца – пешеходци“, „Да
знаем как да опазим
живота и здравето на
децата“ и др.
2. Провеждане на
обучения на ученици от
област Търговище на теми:
„На пътя животът е с
предимство“, „Аз знам как,
аз мога да опазя живота
си!“, „Травми, причинени

2020 г.

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

РЗИ

2020 г.
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от неспазване правилата
на движение“, „Първа
помощ на пътя“,
„Безопасно спортуване –
безопасна игра“, „Вредата
от употреба на
психоактивни вещества –
влиянието върху
безопасността на
движението“, „Управление
на МПС след употреба на
алкохол и психотропни
вещества“, „Наркоманията
и младото поколение“,
„Управление на МПС с
несъобразена скорост“,
„Травми, причинени от
неспазване правилата на
движение“
Рутинно и системно
прилагане на комплекс
от мерки по БДП спрямо
работещите в
организациите на
бюджетна издръжка за
предпазването им от
ПТП при
взаимодействие с
пътната система
съгласно разработената
от ДАБДП
стандартизирана
методология:
Приемане, прилагане и
контрол на вътрешни
правила за подобряване на
БДП в организациите на
бюджетна издръжка
Областна администрация

Постоянен

-

Бюджет на
областна
администрация
и общините

Подобрена
безопасност на
служителите

Въведена
система от
мерки

Областна
администра
ция, общини

Със Заповед №335/19.08.2019 г. Областният управител утвърди „Мерки за предпазване на
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Търговище:

служителите и работниците на ОА – Търговище от наранявания или загуба на живот в
резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа“. Всички водачи на
служебни МПС преди започване на пътуването се тестват на алкодрегер и попълват
контролен лист за състоянието на автомобила

ОД на МВР Търговище:

ОДМВР Търговище: в рамките на учебната година се провежда обучение на водачите на
служебни автомобили и такива със специален режим на движение и се провеждат изпити за
проверка на знанията по ЗДвП и съответните наредби

Община Търговище

Предстои до м. септември 2020 г., кмета на община Търговище да утвърди мерки по БДП за
предпазване на служителите и работниците в общинска администрация от ПТП по време на
работа.
Община Попово: Вътрешни правила за служебно ползване, експлоатация и отчитане на МПС
– собственост и на разположение на община Попово утвърдени със Заповед №З-16487/30.06.2016г. – актуализирани вътрешни правила

Община Попово:

Община Омуртаг:

Община Омуртаг: Мерки за предпазване на служителите от Общинска администрация
Омуртаг от пътнотранспортни произшествия и наранявания, утвърдени от кмета на Общ. на
Омуртаг

Община Антоново:

В община Антоново има изготвен проект със система от мерки, който предстои да бъде
утвърден със Заповед на кмета до края на м. септември 2020 г.
Предстои до м. септември 2020 г., кмета на община Търговище да утвърди мерки по БДП за
предпазване на служителите и работниците в общинска администрация от ПТП по време на
работа.
Изградена е система за вътрешен контрол на служителите с цел не допускане на движение на
технически неизправен служебен автомобил и допускане до управление на служебен
автомобил само на служител отговарящ на изискванията на ЗДВП.
На проведената среща в ОА – Търговище отново се обърна внимание на Общините да
приемат система от мерки за предпазване на служителите им от ПТП

Община Опака:

ООАА Търговище

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Използване на метода
за широко обхватен
контрол като един от
основните методи за
контрол:
Провеждане на
специализирани операции
на ОДМВР и областните

Постоянен

-

Бюджет на

По-малко

Проведени

ОДМВР-
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отдели на ИААА

ОДМВР и ИААА

Т.н. Холандски Метод се
използва при масови
проверки на водачите на
МПС, като за сключена
ЗГО, употреба на алкохол
и др. Когато има СПО по
линия на TISPOL,
проверките са съвместно с
наряди на ИААА

нарушения на
ЗДП и по-малко
жертви на пътя

операции

Търговище
ИААА
Търговище

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изрично
регламентиране на
пътната безопасност
във функционалните
задължения на
общинските
администрации:
Обезпечаване на
общинската
администрация с
лице/лица, с подходяща
квалификация и
компетенции, отговорно/и
за пътната безопасност
Община Търговище:

Постоянен

-

Средства от
бюджета на
съответната
институция

Подобряване на
Определени
Областна
функционалните лица/звена по
администра
задължения на
БДП в
ция –
областни и
съответните
Търговище и
общински
институции
общини
администрации
по въпросите,
свързани с БДП
Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“ – гр. Търговище е
второстепенен разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител на
Община Търговище и съгласно чл.52, ал.1 от Закона за общинската собственост е
специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги,
финансирани от Общинския бюджет. На общинското предприятие е вменено извършването на
дейности по управление и поддържане на паркинги и терени, и изпълнение на дейности по
Наредба за организация и безопасност на движението в Община Търговище, както ремонт и
поддръжка на знаково пространство – вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и
светофарните уредби и поддръжка на автобусните спирки.

Община Попово:
Община Попово разполага със Звено инфраструктура и благоустрояване, което пряко се

11

Община Омуртаг:

Община Антоново:

Община Опака:
Извършване на анализ и
оценка на
организацията на
дейностите по
управление на пътната
инфраструктура в
общинските
администрации с цел
оптимизацията ѝ:
Община Търговище:

Община Попово:
Община Омуртаг:
Община Антоново:

занимава с поддържане на знаково стопанство, пътна маркировка, инфраструктура и др.
Предстои да се назначи лице или да се вмени на вече назначен служител в общинска
администрация Попово задълженията по пътната безопасност.
Има назначено лице в общинска администрация на длъжността мл.експерт по транспорт и
безопасност на движението който отговаря за безопасността на движението в Община
Омуртаг. Със Заповед № 337 / 21.07.2009 г. същия е натоварен да отговаря за техническата
изправност на служебния автомобилен парк, да извършва предпътен контрол на всички
автомобили и да заверява пътните листа преди излизане на автомобилите.
На общинска фирма с дейност „Чистота“ е вменено извършването на дейности по управление
и поддържане на паркинги и терени, и изпълнение на дейностите по Наредба за организация
и безопасност на движението в община Антоново, както ремонт и поддръжка на знаково
стопанство – вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и поддръжка на
автобусните спирки.
Няма назначено лице, отговорно за пътна безопасност. Функциите се поемат от ст.
специалист „ОМП и ЗБ“.
Постоянен

-

Бюджет на
общината

Оптимизиране
на общинската
дейност по БДП

Изпълнени
мерки

Общини

С решение на ОбС – Търговище се приема капиталовата програма на Общината, в която след
направен анализ на пътната инфраструктура се залагат средства за дейности по
рехабилитация на ОПМ.
Ежегодно обследване, набелязване на мерки за ремонти и др. възстановителни работи.
Набелязване приоритетите за подобряване на пътната инфраструктура.
В зависимост от възникналата необходимост се кандидатства и по проекти за ремонт и
рехабилитация на ОПМ.
Това се извършва от постоянната комисия по безопасност на движението по пътищата на
общината.
Ежегодно пролетно-летния и есенно-зимния период, се извършват огледи на ОПМ съвместно
с органи на МВР за състоянието й. С протокол се дават предписания за ремонт на пътна
настилка, почистване на храстовидна растителност на участъци с ограничена видимост.
Постоянно наблюдение и контрол на общинската пътна инфраструктура от страна на
експерти, кметове и кметски наместници и своевременно сигнализиране на ръководството на
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общината за възстановяване и при необходимост за предприемане на мерки.
Община Опака:

Преди приемане на капиталовата програма, се извършва оглед и анализ на ОПМ и се изготвят
протоколи за състоянието й. На база протоколите се предвиждат средства за следващата
година и се извършват ремонтни дейности.

Извършване на
детайлни технически
обследвания и
инженерноикономически анализи,
предхождащи
съставянето на
инвестиционните
програми за
въздействие върху
пътната
инфраструктура, както
текуща и системна
оценка на
безопасността от страна
на стопаните на
пътищата (областни
пътни управления,
общини):
Прилагане на методика за
планиране и управление
на дейностите по
републикански пътища,
разработена от АПИ

Прилагане на методика за
планиране и управление
на дейностите по
общински пътища и улици,
разработена от ДАБДП
методическо указание

Постоянен

Постоянен

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Ефективно
поддържане и
подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Разработена и
прилагана
методика

Бюджет на
ДАБДП,
общински
бюджет

Ефективно
поддържане и
подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Разработена и
прилагана
методика

АПИ/ОПУ

ДАБДП
Общини

Предвиждане на
приоритетни
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бюджетирани мерки по
безопасност на пътната
инфраструктура в
областните и общински
планове и програми, на
база извършените
анализ и оценка:
Изпълнение на годишните
план-програми на
областните комисии по
БДП, базиращи се на
годишните инвестиционни
програми на общините

Постоянен

-

Бюджет на АПИ,
Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
инфраструктура

Разработени и
изпълнени
мерки по
пътната
инфрастр.

АПИ/ОПУ
Общини

4 пъти
годишно

-

Бюджет на
съответните
институции

Подобряване на
безопасността
на движението
по пътищата на
областно ниво;
Подобрена
координация
между

Проведени
заседания на
ОКБДП

Общини
ОПУ
ОДМВР

Координация и
взаимодействие между
стопаните на пътища
(общинските
администрации,
областните пътни
управления) и органите
на МВР с цел съвместни
действия по
подобряване на
безопасността на
пътната
инфраструктура, чрез
дейността на
Областните комисии по
БДП:
Провеждане на минимум
четири годишни заседания
на областните комисии по
БДП
1
2
3
4

заседание: 30.01.2020 г.
заседание:м.04.2020 г.
заседание:м.07.2020 г.
заседание:м.09.2020 г.
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институциите на
областно ниво
по въпросите на
БДП
Изпълнение на
механизъм за
събиране, обобщаване
и анализ на данни от
общините за
състоянието на
пътната
инфраструктура в
единна система от
база данни:
Съдействие за създаване
на масив от информация с
необходимите
функционални
характеристики след
набирането на
информацията от
стопаните на пътищата

Постоянен

-

Бюджет на
ДАБДП,
АПИ/ОПУ,
общини

Подобряване на
безопасността
на движението
по пътищата на
общинско и
областно ниво
чрез събиране и
обобщаване и
анализ на
данните от
стопаните на
пътищата

Създаване на
ГИС базиран
масив от
информация с
необходимите
функционални
характеристики

ДАБДП,
АПИ/ОПУ,
общини

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
ОДМВР, общини

Подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Обследвани
аварийни
участъци,
докладвани на

АПИ/ОПУ,
общини
ОДМВР

Извършване на анализ
от стопаните на пътя на
тежки ПТП и оценка на
риска от гледна точка
на влиянието на
пътната
инфраструктура върху
тяхното настъпване
Обследване на пътната
обстановка в аварийния
участък за откриване
недостатъци в пътните
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условия

заседанията на
областната
комисия по
БДП

Информиране на
водачите за пътни
участъци с висока
концентрация на ПТП
(различно от
нормативно заложената
пътна сигнализация)
Информиране на водачи за
участъци с висока
концентрация на ПТП и
намаляване на пътно
транспортния травматизъм

Изпълнение на
целенасочени
инвестиции в пътни
участъци с най-висока
концентрация на ПТП
и/или с най-висок
потенциал за
намаляване на риска от
ПТП:
Обезопасяване на
идентифицираните
рискови участъци, в т.ч.
със съответни контролнотехнически средства,
съгласувани със службите
на ОД на МВР

постоянен

-

Средства от
бюджета на
съответната
институция –
общини, ОПУ,
ОДМВР

Информираност
за участъци с
висока
концентрация
на ПТП и
намаляване на
пътно
транспортния
травматизъм

Предприети
мерки по
информиране
на водачите за
участъци с
висока
концентрация
на ПТП

общини,
ОПУ, ОДМВР

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини, ОДМВР

Обезопасеност
на рисковите
участъци

Изпълнени
мерки по
обезопасяване
на рисковите
участъци

АПИ/ОПУ
Общини,
ОДМВР

Разработване и
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изпълнение на мерки за
устойчива градска
мобилност от общините
като част от общински
планове за развитие,
интегрираните планове
за градско
възстановяване и
развитие и
Транспортнокомуникационни схеми
към Общите
устройствени планове
на населените места:
Извеждане на транзитните
потоци извън населените
места за успокояване на
движението на входно –
изходните артерии в
населените места, през
които преминават
транзитно трасета от
републиканската пътна
мрежа,
намаляване на трафика и
задръстванията,
повишаване на
безопасността на
движението и осигуряване
свободния поток на
автомобилния трафик изграждане на
околовръстни пътища;

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

Изпълнени
мерки за
устойчива
градска
мобилност

Общини

Изграждане на оптимални
връзки и висока степен на
съответствие между
различните видове
транспорт, гарантиращи
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безопасна скорост,
комфорт и благоприятна
атмосфера на мобилността
Въвеждане на
алтернативни форми на
придвижване за
ограничаване на
движението и ползването
на лични моторни
превозни средства в пътни
участъци с натоварен
трафик
Развитие на обществения
градски транспорт по
отношение на удобство,
комфорт, точност и
комуникативност
Община Търговище:
В момента се изгражда
участък от АМ „ХЕМУС“ в
района на община
Търговище,след
въвеждането й в
експлоатация се очаква
намаляване на трафика
през града.
Транзитно преминаващите
МПС използват
околовръстен път покрай
град Търговище без да
навлизат в града.
Единствено по
републикански път София
– Преслав преминават
транзитни МПС през града,
тъй като няма

Постоянен
Републикански
бюджет

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

Подобряване
на пътната
инфраср. И
намаляване на
трафика през
града.

АПИ
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алтернативен вариант.
Общинската транспортна
схема е съобразена с
разписанието на ЖП
транспорта. 95% от
вътрешноградските
автобусни линии са с
начална и крайна спирка
ЖПГара. Нощните влакове
също се обслужват от
вътрешноградска линия.
Населението се обслужва с
пет вътрешноградски
автобусни линии.
Действащите
производствени заводи и
фирми извозват
служителите и
работниците си със
специализиран автобусен
транспорт, по този начин
се ограничава
използването на лични
МПС.
Община Търговище
възлага градския
транспорт по реда на ЗОП.
В техническата
спецификация се поставят
изисквания за възрастов
състав на автобусите,
удобство и комфорт.
Има изградени велоалеи
по основната пътна мрежа
в град Търговище, не се
предвижда изграждане на
нови през 2020 г. като
алтернативна форма за
предвижване.
Община Попово:

Община
Търговище

Поема се
от
превозвача

Постоянен

След

Бюджет на

Намаляване на

Въведени в

Община
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Предложени дългосрочни
мерки в съответствие с
ОУП – общия устройствен
план на град Попово и
комуникационнотранспортната схема.
- Да се разработи
проект и да се
изгради
северозападен
обходен път на кв.
Младост, свързващ
път II.-51 с III.-202.
Да се разработи проект и да
се изгради североизточен
обходен път свързващ път
III.-204 с път III.-2002 и път
III.-202.

изготвяне
на КПИИП.

общината и АПИ

трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

експлоатация
нови обходни
пътища на гр.
Попово

Попово и
АПИ

-

Бюджет на
общината

Брой извършени
проверки на
градските
линии.

-

Община
Омуртаг

Изградена е връзка между
вътрешноградските
автобусни линии и ЖП
транспорта.
Градския транспорт се
изпълнява от превозвачи
като в условията на
документацията се
поставят изисквания за
възраст на автобусите,
комфорт и удобство.
Не са налице
задръствания по пътната
мрежа.
Община Омуртаг:
Транзитните потоци са
изведени извън
населените места, не е

Постоянен
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наличен трафик и
задръствания на
автомобили през
населените места в
общината.
В общината има само
обществен автобусен и
таксиметров транспорт,
затова няма как да се
въведат връзки между
различните видове
транспорт.
Обществения градски
транспорт е възложен по
реда на ЗОП на превозвач.
Изискванията за възраст
на автобусите, комфорт и
удобство се поставят в
техническата
спецификация на
поръчката. За точността
на изпълняваните линии,
общинска администрация
извършва проверки на
пътя.
Община Антоново:
Транзитно преминаващи
МПС има само през с.
Моравица по РПМ. Няма
изготвен проект и
възможност в близко
бъдеще този поток да се
изведе от там.
Предвид териториалното и
демографско естество
Общината има само
междуселищен транспорт и
не е приложимо
осигуряване на оптимални

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

-

Община
Антоново
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връзки между различните
видове транспорт. Не са
налице задръствания и
няма голямо ползване на
лични МПС.

Община Опака:

2020 г.

-

Бюджет на
общината

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

-

Община
Опака

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Подобряване на
БДП

Разработени,
приети и
изпълнени
генерални
планове

Общини

Не се предвижда
изграждане на транзитни
потоци извън населените
места и околовръстни
пътища, тъй като няма
интензивен поток от
транзитно преминаващи
МПС. През територията на
общината преминава само
един републикански път –
ІІІ клас (202).
За населението и
територията на общината
не е приложимо
изграждането на връзки
между отделни видове
транспорт. Няма ЖПГара и
градски транспорт
предвид малкия брой
жители и територия на
общината.
Организация на
движението в
населените места:
Разработване, приемане и
изпълнение на генерални
планове за организация на
движението в населените
места
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Подсигуряване
дейността на
персонала, отговарящ
за безопасността на
пътната
инфраструктура в
общините/ОПУ:
Обезпечаване на
материално-техническата
база на работещите в
общините/ОПУ

Постоянен

-

Бюджет на
общините/ОПУ

Обучен
персонал

Изпълнени
мерки за
подсигуряване
на дейността

Общини,
ОПУ

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини

Подобрено
управление на
договорите за
изграждане,
ремонт и
поддържане на
пътната
инфраструктура

Изпълнени
мерки за
подобрено
изпълнение на
договорите

АПИ/ОПУ
Общини

Повишаване на
квалификацията на
персонала в общините/ОПУ
Стандартизиране на
изискванията към
изпълнителите на
инженеринг и
строителство на пътна
инфраструктура:
Използване на типови
договорни условия и
изисквания на възложителя
към изпълнителите
Изискване за внедрена
система за управление на
безопасността на
движението съгласно
стандарт БДС ISO
39001:2014 към
изпълнителите на
строителство на пътна
инфраструктура
Прилагане на ефективен
контрол при управление на
договорите за проектиране
и строителство
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Изпълнение на мерки по
изграждане,
рехабилитация, текущ
ремонт и поддръжка на
общинска и улична
пътна инфраструктура,
на база обследване,
анализ и оценка на
безопасността й изпълнение на мерки
съгласно годишните
инвестиционни
програми на общините и
стратегиите по БДП:
Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура,
включващи пътните
платна, тротоарите,
банкетите, местата за
паркиране, подлези и
надлези, мостове,
спирките на градския
транспорт, крайпътните
пространства и др. чрез
въздействие върху
настилки, хоризонтална
маркировка и вертикална
сигнализация, осветление,
ограничителни системи,
растителност, поставени
рекламни съоръжения и
крайпътни обекти, и др.
Община Търговище:
Рехабилитация на
Общински път –RAZ 1086/Лозница –
Макариополско/-

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
инфраструтура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки за
подобряване
на пътната
инфрастр. и
повишаване на
пътната
безопасност

Общини

До края на
2020 г.

Субсидия
РБ

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Подобряване
на пътната
инфра
структура и
повишаване на
пътната

Община
Търговище

3 437 127
лв.
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Манастирци –граница

безопасност.

общ./Лозница –
Търговище/-Съединение –
о.п. Търговище –кв. Бряг
от 4+300 до км.5+800
Ремонт на общински път
II–49 към площадка на
фирма „Тракия –
Глас“/обходен път
Нов проект –
модернизация на бул.
Трайко Китанчев в гр.
Търговище/ начало на
проекта
Нов проект –
Благоустрояване на част от
кв.95 УПИ-1 в гр.
Търговище /начало на
проекта
Нов проект –
Благоустрояване на кв.8 в
гр. Търговище
Благоустрояване на част от
кв.173 в гр. Търговище –
II-ри етап
Изграждане на светофарна
уредба на бул. Тр.
Китанчев – и бул. Сюрен в
гр. Търговище
Направа на хоризонтални
маркировки и освежаване
на пешеходни пътеки по
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ул. в гр. Търговище
Ремонт на бул. Цар
Освободител в гр.
Търговище
Ремонт на ул. Първи май в
гр. Търговище
Ремонт на ул. Владая в кв.
Борово око в гр.
Търговище
Ремонт на ул. Страцин в
кв. Малчо Малчев в гр.
Търговище
Ремонт на ул. Брегалница
в гр. Търговище
Ремонт на ул. Орловец в
кв. Борово око в гр.
Търговище
Ремонт на ул. Неофит
Рилски в гр. Търговище
Ремонт на ул. Драва IIчаст в кв. Малчо Малчев Търговище
Ремонт промишлена улица
на бул.29-ти януари
Ремонт на ул. Осъм в кв.
Вароша в гр. Търговище
Ремонт на ул. Елена в гр.
Търговище
Ремонт на ул. Екзарх
Йосиф в кв. Вароша в гр.
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Търговище
Ремонт на ул. Тополница в
кв. Въбел
Ремонт на ул. Ал.
Стамболийски в с. Васил
Левски
Ремонт на ул. Васил
Караиванов в с. Алваново
Ремонт на ул. Христо
Павлов в с. Стража
Ремонт на ул. Аврам
Топалов в с. Момино
Ремонт на ул. Средна гора
в с. Подгорица
Ремонт на централен
площад в с. Маково
Ремонт на централен
площад в с. Миладиновци
Ремонт на тротоари по ул.
Спиридон Грамадов Търговище
Ремонт на тротоари по ул.
Капитан Данаджиев Търговище
Ремонт на тротоари по ул.
Мургаш в гр. Търговище
Ремонт на тротоари по ул.
Ал. Стамболийски в кв.
Въбел
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Ремонт на тротоари по ул.
Трети март в гр.
Търговище
Ремонт на тротоари по ул.
Христо Ботев в гр.
Търговище
Ремонт на тротоари по ул.
Паисий в гр. Търговище
Община Попово:
Ремонт на улични настилки
в населените места

Постоянен

200 хил.
лв.

Бюджет на
общината

Община Омуртаг:
1. Реконструкция и
възтановяване на ул. „Хр.
Ботев” с. Бостан.

2. Рехабилитация на ул.
„Г.С.Раковски и ул.”Стара
планина” гр. Омуртаг

3. Рехабилитация на ул.
„Цар. Освободител” гр.

До края на
2020 г.

26 125,00
лв.

До края на
2020 г.

613 000,00
лв.

ПМС

До края на
2020 г.

845 419,77
лв.

ПР

ЦС

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Ремонтирани
улични
участъци.
Протокол за
изпълнение.

Община
Попово

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки за
подобряване
на пътната
инфраструктур
аи
повишаване на
пътната
безопасност

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Рехабилитиран
и пътни
участъци

Община
Омуртаг

Подобрена
пътна

Рехабилитиран
и пътни

Община
Омуртаг

Община
Омуртаг
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Омуртаг

инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

участъци

4. Рехабилитация на ул.
До края на
„Климент Охридски” и
2020 г.
ул.”Генералска” гр. Омуртаг

744 000,00
лв.

ЦС

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Рехабилитиран
и пътни
участъци

Община
Омуртаг

5. Реконструкция на ул.”Хр. До края на
Ботев” с. Д.Козарево
2020 г.

51 000,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
реконструкции
на части от
улична мрежа

Община
Омуртаг

104 000,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
реконструкции
на части от
улична мрежа

Община
Омуртаг

7. Реконструкция на част от
ул.”Хр. Ботев” с. Петрино
До края на
2020 г.

38 436,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
реконструкции
на части от
улична мрежа

Община
Омуртаг

8. Реконструкция на част от
До края на
ул.”Камчия” с. Петрино.
2020 г.

35 063,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена

Извършени
реконструкции
на части от
улична мрежа

Община
Омуртаг

6. Реконструкция на ул.
„Камчия” с. Птичево.

До края на
2020 г.
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пътна
безопасност
9. Реконструкция на част от До края на
ул.”Ю.Гагарин с. Д.Хубавка. 2020 г

10. Реконструкция на част
от ул.”Хр. Ботев” с. Станец.

33 766,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
реконструкции
на части от
улична мрежа

Община
Омуртаг

39 680,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
реконструкции
на части от
улична мрежа

Община
Омуртаг

116 108,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
ремонтни
дейности на
части от
уличната
мрежа

До края на
2020 г.

49 270,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Рехабилитиран
и пътни
участъци

До края на
2020 г.

40 000,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
ремонтни
дейности на
части от
уличната
мрежа

До края на
2020 г.

11. Текущ ремонт на част от До края на
ул.”В.Левски” и част от
2020 г.
ул.”Тимок” гр. Омуртаг.

12. Рехабилитация на част
от ул.”Н.Новков” с. Долно
Новково.

13. Текущ ремонт на
ул.”Струма” с. Зелена
Морава.

Община
Омуртаг

Община
Омуртаг

Община
Омуртаг

14. Текущ ремонт на
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ул.”Камчия” с. Зелена
Морава.

До края на
2020 г.

21 000,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
ремонтни
дейности на
части от
уличната
мрежа

Община
Омуртаг

До края на
2020 г.

21 000,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
ремонтни
дейности на
части от
уличната
мрежа

Община
Омуртаг

16. Текущ ремонт
ул.”Искър” с. Горно
Козарево.

До края на
2020 г.

54 000,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
ремонтни
дейности на
части от
уличната
мрежа

Община
Омуртаг

17. Текущ ремонт на
ул.”Отец Паисий” гр.
Омуртаг.

До края на
2020 г.

28 500,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
ремонтни
дейности на
части от
уличната
мрежа

Община
Омуртаг

18. Текущ ремонт на част от До края на
2020 г.
ул.”Стара планина” с.
Козма.

18 000,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
ремонтни
дейности на
части от
уличната
мрежа

Община
Омуртаг

19. Текущ ремонт на част от
До края на
ул.”Могилец” с. Могилец.
2020 г.

92 000,00л
в.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна

Извършени
ремонтни
дейности на
части от
уличната

Община
Омуртаг

15. Текущ ремонт на път за
гробищен парк с. Птичево.
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20. Рехабилитация на част
от ул.”Кирил и Методий” гр. До края на
2020 г.
Омуртаг.

Община Антоново:

Постоянен

мрежа

54 043,00
лв.

Собствени
средства

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Рехабилитиран
и пътни
участъци

Община
Омуртаг

350 000
лв.

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Община
Антоново

850 000
лв.

Бюджет на
общината и
европейски
фондове

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Общ брой/км.
отремонтирани
улуци, конторл
за опазване
целостта на
изградената
инфраструктур
а
Извършени
ремонтни
дейности по
общински
пътища и
улична мрежа.

Изпълнение на всички
тротоарни настилки и
ремонт на общински улици

Община Опака:
Ремонт на уличната мрежа
в гр. Опака

безопасност

2020 г.

Ремонт на улици в с.
Голямо Градище

500 000
лв.

Ремонт на уличната мрежа
в с. Гърчиново

350 000
лв.

Почистване на участък от
Общинска пътна мрежа
между с. Крепча и с.
Гърчиново
Изпълнение на мерки по
изграждане,
рехабилитация, текущ
ремонт и поддръжка на
републиканска пътна
инфраструктура, на
база обследване, анализ
и оценка на
безопасността й -

35 000 лв.

Община
Опака

МКВП към МС
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изпълнение на мерки
съгласно годишните
инвестиционни
програми на АПИ/ОПУ:
Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура
Превантивен ремонт на път
III-2002 "Цар Калоян Костанденец – Захари
Стояново - Садина Зараево - Попово" от км
11+500 до км 38+600

До края на
04.2020г.

Превантивен ремонт на път
ІІ-74 Търговище-ВъбелЗдравец-Подгорица(Дралфа-Чудомир) от км
30+000 до км 40+800

До края на
2020г.

5 400 000
лв.

Държавен
бюджет

Превантивен ремонт на път
III-706 МенгишевоВеличка-ЗвездицаЯбланово, от км 0+000 до
км 7+500

До края на
2020г.

3 750 000
лв.

Държавен
бюджет

Превантивен ремонт на път
III-4008 Пролаз-Вардун(Долно Новково-о.п.
Омуртаг от км 7+266 до км
13+176

До края на
2020г.

3 000 000
лв.

Държавен
бюджет

Превантивен ремонт на път

До края на

1 750 000

Държавен

2 266 300
лв.

Държавен
бюджет

Повишаване на
техникоексплоатационн
ите
характеристики
на РПМ и
намаляване на
ПТП
Повишаване на
техникоексплоатационн
ите
характеристики
на РПМ и
намаляване на
ПТП
Повишаване на
техникоексплоатационн
ите
характеристики
на РПМ и
намаляване на
ПТП
Повишаване на
техникоексплоатационн
ите
характеристики
на РПМ и
намаляване на
ПТП
Повишаване на

Лоши техникоексплоатацион
ни
характеристик
и на пътя

Агенция
”Пътна
инфраструкт
ура” ОПУ Търговище

Лоши техникоексплоатацион
ни
характеристик
и на пътя

Агенция
”Пътна
инфраструкт
ура” ОПУ Търговище

Лоши техникоексплоатацион
ни
характеристик
и на пътя

Агенция
”Пътна
инфраструкт
ура” ОПУ Търговище

Лоши техникоексплоатацион
ни
характеристик
и на пътя

Агенция
”Пътна
инфраструкт
ура” ОПУ Търговище

Лоши технико-

Агенция
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ІІІ-408 „/В. Търново-о.п.
Омуртаг/ - ИлийноСтеврек-Гр. В. Търново"”
от км 26+265 до км
29+728

2020г.

лв.

бюджет

Превантивен ремонт на
пътІІІ-4802 /О.п. ОмуртагКотел/-Илийно" от
м.0+000 до км.10+400 и
път ІІІ-408 „/В. Търновоо.п. Омуртаг/ - ИлийноСтеврек-Гр. В. Търново"”
от км 0+000 до км 2+500

До края на
2020г.

9 000 000
лв.

Държавен
бюджет

Изграждане на участък от
АМ „ХЕМУС“ ОТ КМ
310+940 ДО КМ 327+260
ОТ П. В. „БУХОВЦИ“ ДО П.
В. „БЕЛОКОПИТОВО“

20.08.2020
г.

143 742 00
0 лв.

Държавен
бюджет

техникоексплоатационн
ите
характеристики
на РПМ и
намаляване на
ПТП
Повишаване на
техникоексплоатационн
ите
характеристики
на РПМ и
намаляване на
ПТП

експлоатацион
ни
характеристик
и на пътя

”Пътна
инфраструкт
ура” ОПУ Търговище

Лоши техникоексплоатацион
ни
характеристик
и на пътя

Агенция
”Пътна
инфраструкт
ура” ОПУ Търговище

Подобряване на
транспортната
инфраструктура
в Северна
България

Липса на
транспортната
инфраструктур
а в Северна
България

Агенция
”Пътна
инфраструкт
ура”

Предприемане на
цялостни обходи и
огледи на състоянието
на общинската и
уличната пътна
мрежа, съвместно
между общинските
администрации и ОД
на МВР, преди
настъпване на летния
сезон, началото на
учебната година и
настъпване на зимния
сезон:
Създаване на работна
организация

Общини и
териториалн
и структури
на ОДМВР

Мин. 3
пъти

-

Средства от
бюджета на

Подобряване на
безопасността

Извършени
проверки и

Общини,
ОПУ, ОДМВР
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годишно

съответната
институция

на движение по
пътищата на
общинско и
областно ниво
Подобряване на
координацията
между
институциите
членове на
ОКБДП

обходи
Изпълнени
мерки по
огледи на
състоянието на
общинската и
уличната
пътна мрежа,
съвместно
между
общинските
администрации
и ОД на МВР,
докладване на
обходите и
заключенията

Текуща актуализация на
организацията и
безопасността на
движение в градовете:
Анализ на конкретни
участъци с неясна
сигнализация и
необходимост от
премахване на излишни
знаци, табели и
маркировка

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки

Общини

Анализ на състоянието и
мерки за развитие на
ограничителни системи за
пътища
Развитие на система за
контрол и управление на
трафика
Докладване на
изпълнените мерки на
заседанията на областните
комисии по БДП
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Община Търговище:
Периодично, общината
обхожда вертикалната
сигнализация и
хоризонтална маркировка
и съставя протоколи за
участъци с неясна
сигнализация и докладва
на заседания на
Общ.КТБД, съответно на
ОКБДП.
Община Попово:

Постоянен

-

Брой обходи и
протоколи

Община
Търговище

2000лв

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Обезопасени
участъци

Община
Попово

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

-

Община
Омуртаг

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Бр. извършени
обходи и
съставени
протоколи

Община
Антоново

Няма участъци с неясна
сигнализация, общината
непрекъснато извършва
инвентаризация на
знаковото стопанство. За
състоянието на
хоризонталната
маркировка и вертикална
сигнализация се докладва
на Общ. Комисия по БДП и
на ОКБДП на тримесечие.
Община Антоново:
Няма участъци с неясна
сигнализация и излишни
знаци. Периодично
служители на общинска
администрация извършват
обходи на знаковото
стопанство и
хоризонталната
маркировка, съставят се

Подобрена
пътна
безопасност,
ясна
сигнализация и
маркировка

Постоянен

Обезопасяване на улични
и пътни участъци с
ограничителни с-ми
Община Омуртаг:

Бюджет на
общината
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протоколи, които се
докладват на Общ.
Комисия по БДП и
съответно на ОКБДП.
Община Опака:
Периодично, общината
обхожда вертикалната
сигнализация и
хоризонтална маркировка
и съставя протоколи за
участъци с неясна
сигнализация и докладва
на заседания на Общ.КБД,
съответно на ОКБДП.
Информираност за
въведени ВОБДП и
други ограничения по
пътища и улици:
Създаване на работна
организация за контрол на
поставянето на
информационни табели и
оповестяване на въведени
ВОБДП на обществеността
Ограничаване на
скоростта в
урбанизираните
територии

Община Търговище:
Поставяне на камери и
неравности за
ограничаване на скоростта
в населените маста с висок
интензитет на движение на
МПС

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност,
ясна
сигнализация и
маркировка

Брой обходи и
протоколи

Община
Опака

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобряване на
информираността

Изпълнени
мерки

Общини

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Ограничаване
на скоростта;

Изпълнение
мерки

Общини

Бюджет на
общината

Намаляване на
пътния
травматизъм
Ограничаване
на скоростта;

Поставени
камери и
неравности

Община
Търговище

Постоянен

8 хил. лв.

Намаляване на
пътния
травматизъм
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Община Попово:

Постоянен

Съгласно
проект

Бюджет на
общината

Дългосрочна мярка
Изграждане на кръгови
кръстовища – не е за
2020г.
Изграждане на
ограничители на скоростта

Изградени
2 бр.
кръстовища

Община
Попово

Намаляване на
пътния
травматизъм
1 бр.
ограничител на
скоростта

Община Омуртаг
Изграждане на
препятствие за
ограничаване на скоростта
на движение до Гимназия
„Симеон Велчев гр.
Омуртаг.
Всички детски заведения и
училища са обезопасени с
предпазни парапети и
пътни знаци,
ограничаващи скоростта
на движение на МПС,
както и пешеходни пътеки.

Постоянен

Община Антоново:
Поставяне на камери и
неравности за
ограничаване на скоростта
в населените места с висок
интензитет на движение на
МПС

Постоянен

Община Опака:

До края на
2020 г.

Изграждане на повдигнати
пешеходни пътеки пред
ЦДГ в с. Крепча и ЦДГ гр.
Опака

Ограничаване
на скоростта;

Съгласно
проект

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;

Изградени
препятсвия

Община
Омуртаг

Бр. поставени
камери и
повдигнати
пешеходни
пътеки

Община
Антоново

Опазване
живота и
здравето на
децата

Община
Опака

Намаляване на
пътния
травматизъм
-

50 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм

8 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм
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Защита на уязвимите
участници в движението:
Създаване и прилагане
на система за контрол
на настилките:
Обезопасяване на
пешеходното и
велосипедно движение
Специално обезопасяване
на зоните на учебни и
детски заведения
Община Търговище:
Всички зони на учебни и
детски заведения са
обезопасени с огради и
предпазни парапети.
Велоалеите на територията
на града са с цветен паваж
и са извън пътното платно.
Пешеходните пътеки
ежегодно се освежават при
настъпване на пролетния
сезон и преди началото на
учебната година.
Община Попово:

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Брой
извършени
ремонтни и
поддържащи
дейности

Община
Търговище

25 000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изградени 16
неравности,
опреснени
пешеходни
пътеки,
възстановени
500 м2
тротоарни
настилки

Община
Попово

3 000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в

Освежена
хоризонтална
маркировка

Община
Омуртаг

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Постоянен

В
зависимост
от
належащат
а
поддръжка
със
средства
на
общината

Постоянен

Постоянен

1. Изграждане на
изкуствени неравности на
пътното платно- 1бр.
2. Опресняване на
пешеходни пътеки.
3. Възстановяване на
тротоарни настилки –
500м2
Община Омуртаг:
Всички детски заведения и
училища са обезопасени с
предпазни парапети и

Общини
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пътни знаци,
ограничаващи скоростта
на движение на МПС,
както и пешеходни пътеки.

движението

Освежаване на
хоризонталната маркировка
преди началото на учебната
година и пред всяко
училище има полицейско
присъствие преди началото
и след края на учебния ден.
Община Антоново:

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изградени 2
бр.
неравности,
опреснени
пешеходни
пътеки,
възстановени
тротоарни
настилки –
6 000 м2

Община
Антоново

До края на
2020 г.

8 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;

Опазване
живота и
здравето на
децата

Община
Опака

Изпълнени
мерки по
контрол

Общини

1. Изграждане на
изкуствени неравности до
пешеходни пътеки- 2 бр.
(пред СУ „Св.Св. К. и
Методий“ и пред общинска
администрация);
2. Опресняване на
пешеходни пътеки;
3. Възстановяване на
тротоарни настилки
4. Всички училища и детски
градини са обезопасени с
предпазни огради.
Община Опака:
Изграждане на повдигнати
пешеходни пътеки пред ЦДГ
в с. Крепча и ЦДГ гр. Опака
Създаване и прилагане
на система за контрол
на настилките:
Възстановяване на пътна
инфраструктура след
извършени инвестиционни

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Намаляване на
пътния
травматизъм
Контрол по
възстановяване
на настилките
Гаранция за
възстановяването
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мероприятия от страна на
експлоатационни
дружества
Освобождаване на
пътното платно от
спрели и паркирани
автомобили, за
намаляване на
задръстванията и
ускоряване
придвижването на МПС:
Изграждане на подземни и
надземни паркинги

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Община Търговище:

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Постоянен

-

Постоянен

Постоянен

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията
Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Изградени
паркинги

Общини

Репатрирани
автомобили

Община
Търговище

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Изградени
паркинги

Община
Попово

-

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Община
Омуртаг

-

Бюджет на

Освободено

Репатрирани
автомобили и
залепени
стикери за
преместване
на
автомобилите
Осигурени

За нарушителите спрели
и/или паркирали на
пътното платно, от 2020 г.
Община Търговище
използва техническо
средство тип „Паяк“
Община Попово:
Изграждане на паркинги в
междублокови
пространства и в
централна градска част на
Попово
Община Омуртаг:
Системни проверки от
постоянната комисията
назначена със Зап.№
35/31.01.2018 г.на кмета
на община Омуртаг.
Община Антоново:

Община
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В общината има
достатъчно безплатни
паркинги и не се
наблюдава паркиране
върху пътното платно и
тротоарни площи.
Община Опака:

пътно движение
и намаляване на
задръстванията

места за
паркиране

Антоново

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

-

Община
Опака

Постоянен

-

Бюджет на
ОДМВР

Освобождаване
на пътните
платна за
провеждане на
инициативи

Брой
урегулирани
движения чрез
наряди и
регулировчици

ОДМВР

Въведена
стимулираща
данъчна
политика

Въведени
конкретни
данъчни мерки
на местно ниво

Общини

Не е налице наличието на
спрели и паркирали
автомобили на тротоарни
и пътни платна и няма
задръствания, тъй като
сме малка община.
ОДМВР

общината

При провеждане на масови
мероприятия от типа
„празник на града“ и
абитуриентски балове се
регулира движението
посредством пътни наряди
и регулировчици за
освобождаване на пътното
платно за движение
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: АВТОМОБИЛЕН ПАРК
Изпълнение на
стимулираща данъчна
политика:
Въвеждане на данъчни
мерки, които стимулират
закупуването на по-нови,
съответно, по-безопасни
автомобили

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Текущ анализ на
ефективността на
въведените мерки
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МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител на област Търговище
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