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Образец 3.0 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

 

 
ДАБДП 
 

 

 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

 ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП  
  
 

ОБЛАСТ 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ГОДИНА 

 

2020 

 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:  

1. Докладът на областно ниво се разработва на годишна база, като отразява състоянието на БДП в областта и 

изпълнението на областната политика по БДП към съответната отчетна година.  
 

2. Информацията по отделните раздели от Доклада се подготвя от секретариата на ОКБДП, като се систематизира 

информацията, подадена от членовете на ОКБДП по образци на ДАБДП: приложения 6.1 – за общините, 6.2 – за 

ОДМВР, 6.3 – за ОПУ, 6.4 – за РУО, 6.5 – за ЦСМП, 6.6. – за РЗИ, 6.7 – за БЧК и 6.8 – за ООАА към обобщения план 

за действие 2021-2023 г. 
 

3. Членовете на ОКБДП представят на секретариата на ОКБДП информацията от своите компетенции по т. 2 в срок до 

15ти февруари на годината, следваща отчетната година, с цел включване на информацията в единен областен 

доклад. 
 

4. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира, разяснява, подпомага и координира получаването на 

информацията от членовете на ОКБДП по т. 2 в срок до 15 февруари, като следи за нейната коректност, яснота и 

изчерпателност.  
 

5. Всички раздели от Доклада следва да се попълнят от секретариата на ОКБДП, на база на получената по т. 2 

информация. Информацията във всеки раздел следва да е коректна, ясна и изчерпателна.  
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6. На местата в Доклада, където се изисква информация за Общините, същата следва да е представи за всяка една от 

Общините на територията на областта. Това е изискуемо с оглед получаване на информация за състоянието на БДП 

по Общини.  
 

7. Раздел 1 Обща информация и Раздел 2 Административна информация се попълват с информация, налична в 

секретариата на ОКБДП.  
 

8. Раздел 3 Състояние на БДП: Информацията по т. 1.1 и 1.2 се подава от ОДМВР и се нанася в таблицата от 

секретариата на ОКБДП; Информацията по т. 1.3 и 1.2 се подава от ЦСМП и се нанася в таблицата от секретариата 

на ОКБДП; Информацията по т. 2.1 се подава от ОПУ и се нанася в таблицата от секретариата на ОКБДП; 

Информацията по т. 2.2 се подава от Общините и се нанася в таблицата от секретариата на ОКБДП.  
 

9. Раздел 4 Годишно изпълнение на План-програмата: на база получената от членовете информация секретариатът на 

ОКБДП систематизира попълването на цялата таблица и попълва информацията, отнасяща се до общата оценка на 

изпълнението.  
 

10. Раздел 5 Срещани проблеми и препоръки към ДАБДП се попълва от секретариата на ОКБДП на база наблюдения 

или предложения от членове на ОКБДП.   
 

1. След като Докладът се състави в цялостен вид от секретариата на ОКБДП, докладът разглежда се и се приема като 

проект на заседание на ОКБДП, след което се изпраща в ДАБДП в срок до 1 ви март на годината, следваща 

отчетната година. Доклади, представени след този срок, няма да бъдат разгледани и анализирани за целите на 

общото докладване от ДАБДП към Министерския съвет, като в общия доклад до Министерския съвет ще бъде 

отбелязано липсата на съответния областен доклад.  
 

2. Докладът се изпраща от ОКБДП до ДАБДП само по електронен път на електронен адрес mpetrova@sars.gov.bg, във 

формат Word, заедно с официално подписано и заведено с деловоден номер придружително писмо.  
 

3. Докладът се преглежда от ДАБДП за съответствие с изискуемите форма и съдържание. При необходимост от 

ревизия на Доклада, ДАБДП дава съответните указания, които ОКБДП следва да отрази в ревизиран доклад и да го 

представи в ДАБДП в срок от 5 работни дни.  
 

4. Докладът, в съответстващ и одобрен от ДАБДП вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpetrova@sars.gov.bg
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 РАЗДЕЛ 1 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
  
 

Област:  

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Общини в състава на областта: 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЕЛЕНА, ЗЛАТАРИЦА,ЛЯСКОВЕЦ,  

ПАВЛИКЕНИ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, СВИЩОВ, СТРАЖИЦА, СУХИНДОЛ 

Населени места в състава на областта: 

 

Градове – 14, села - 322 

Население на областта: 

 

258 494 

Състав на ОКБДП: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф.д-р Любомира Попова – областен управител на област 

Велико Търново 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева – зам. областен управител на област 

Велико Търново 

СЕКРЕТАР: Илиян Илиев – ст. експерт в Дирекция АКРРДС на Областна 

администрация Велико Търново 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. ком. Стефан Николов – НО „Охранителна полиция“ при ОДМВР -  В. 

Търново; 

2. гл. инсп. Радостин Върбанов – началник сектор „Пътна полиция“ в отдел 

„Охранителна полиция“ при ОДМВР -  В. Търново; 

3. гл. инсп. Станко Лазов – началник сектор ПГСД при РДПБЗН-Велико 

Търново; 

4. ……………………………………………………………………………. 

5. инж. Розалия Личева - началник на РУО; 

6. инж. Йордан Матеев -  началник на отдел „Инвестиционно – ремонтни 

дейности“, ОПУ-Велико Търново; 

7. инж. Румен Герджиков- ръководител звено „Автокомплекс“, ЦСМП-

Велико Търново; 
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8. Йорданка Илиева – гл.експерт в отдел „Профилактика на болестите и 

промоция на здравето, РЗИ – Велико Търново; 

9. Димитър Русев – директор, Областен съвет на БЧК – Велико Търново 

10. Николай Иванов – прокурор в Окръжна прокуратура; 

11. …………………………………………………………………………….. 

12. Ралица Илиева – спец.“Транспортна мрежа“ в отдел „ Строителство и 

екология“, Община Горна Оряховица; 

13. Йордан Димитров – зам.кмет на община Елена; 

14. Денчо Тодоров – зам.кмет на Община Златарица; 

15. инж. Росица Господинова – зам.кмет на Община Лясковец; 

16. Силвия Петрова – гл. специалист „Строителство, пътна инфраструктура и 

безопасност на движението“, Община Павликени; 

17. Велко Великов – н-к отдел „УК и ОМП“, Община Полски Тръмбеш; 

18. Иван Шопов – зам.кмет на община Свищов; 

19. ………………………………………………………… 

20. Петьо Русев – зам.кмет на община Сухиндол. 
 

 

 

 РАЗДЕЛ 2 

 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ  
  
 
 

1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

 

Заседание 1: Дата на заседанието: 28.01.2020г. /неприсъствено/ 

 

Точки и акценти от дневния ред:Приемане на годишен доклад за 2019г. и актуализиране на 

областната План – програма за 2020г. по пътна безопасност. 

Взети решения: На база предоставената от членовете информация Комисията изготвя  

Годишен доклад за 2019 г. за изпълнение на областната политика по безопасност 

на движението по пътищата и актуализира План-програма за изпълнение на 

политиката по безопасност на движението по пътищата на територията на 

област Велико Търново. 

 

Линк към материалите:   



5 

 

 

Заседание 2: 

 

Дата на заседанието: 30.09.2020 

 

Точки и акценти от дневния ред:  
Запознаване на членовете на ОКБДП – В. Търново с  постъпили  сигнали от г-н Димитър Димитров, 

препратени по компетентност от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“,относно 

зачестили пътно – транспортни произшествия с товарни автомобили по първокласен път I – 5, в с. 

Поликраище, община Горна Оряховица 

Взети решения: 

1. Да се изготви проект на организация на движението за участъка от пътя в с. Поликраище, от 

страна на стопанина на пътя, с цел подобряване безопасността на движението. 

2. Да се поддържа в нормален експлоатационен вид надлъжната и напречната пътни маркировки, 

вертикалната сигнализация, както и нормалната видимост в обхвата на пътя.  

3. След извършване на проверка на сцеплението на пътната настилка, в случай на необходимост 

същата да бъде подменена. 

4. Съгласно наличния ресурс и конкретната пътнотранспортна обстановка, полицейско 

присъствие в цитирания участък.  

5. В дългосрочен план извеждане на транзитното движение извън населеното място чрез 

изграждане на обходен път ( Автомагистрала Русе – Велико Търново). 

6. Изграждане на изкуствени неравности пред наличните пешеходни пътеки. 

7. Поставяне на напречна шумна маркировка М20, съгласно Наредба 2 за сигнализация на 

пътищата с пътна маркировка извън населено място. 

8. Поставяне на стационарно автоматизирано техническо средство за контрол на скоростта. 

9. Извършване на оглед на участъка съвместно между членове на ОКБПД и представители на 

ДАБДП. 

 

Линк към материалите:   

 

 

Заседание 3: 

 

Дата на заседанието: 22.10.2020 

 

Точки и акценти от дневния ред: Обсъждане на коментари и предложения, предоставени от 

ДАБДП, по отношение на решения на ОКБДП, взети на извънредно присъствено заседание, проведено 

на 30.09.2020 г. 

 

Взети решения: 

1. Да бъде изготвено запитване до Агенция „Пътна инфраструктура“, с копие до ДАБДП и НСОРБ, 

относно това в компетенциите на коя институция е изготвянето на промяна в организацията на 

движението при вече съществуващ проект за организация на движението. Отговорник: 

Областна администрация Велико Търново. Срок: 28.10.2020 г. 
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2. На участъка в с. Поликраище да бъде положено асфалтово покритие с набита фракция до 

31.12.2020г. Отговорник: Областно пътно управление – Велико Търново. 

 

3. Полагането на пътна маркировка „Студен пластик“ да бъде извършено в срок до 31.12.2020 г. 

Отговорник: Областно пътно управление – Велико Търново. 

4. В срок до 28.10.2020 г. да бъде отправено запитване до компетентната институция относно 

готовността на проекта за поставяне на стационарно автоматизирано техническо средство за 

контрол на скоростта. Отговорник: ОДМВР-Велико Търново. 

5. Да бъде извършен оглед на въпросния участък между членове на ОКБДП и представители на 

ДАБДП в периода 26.10.2020 – 30.10.2020 г. 
 

Линк към материалите:   

 

 

Заседание 4: 

 

Дата на заседанието: 09.12.2020г 

 

Точки и акценти от дневния ред: 

 

1/ Представяне на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в 

Република България 2021-2030 г. и План за действие. 

 

2/ Приемане на единни правила за работа на ОКБДП. 

 

3/ Информация относно Годишен доклад за 2019 г. за изпълнение на областната политика по 

БДП и План-програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по БДП. 

 

4/ Приемане на План-програма за 2021 г. за изпълнение на областната политика по БДП. 

 

5/ Приемане на график за провеждане на заседанията на ОКБДП за 2021 г. 

 

6/ Информация за проведени извънредни заседания на ОКБДП на 30.09.2020 г. и 22.10.2020 г. 

 

7/Състояние на общинската пътна мрежа. 

 

8/ Постъпило искане за независима целенасочена инспекция на пътните условия  

по път III-514 от км 44+090 до км 48+550.  

 

9/ Доклад на ОД МВР – Велико Търново за 2020 г. по отношение на пътния травматизъм  

и дейността на служителите, изпълняващи контрол на пътното движение. 
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10/ Разни. 

 

 

Взети решения: 

1. Приема се унифицирания Правилник за дейността на ОКБДП-Велико Търново;  

2. Приема се План-програма за 2021 г. за изпълнение на областната политика по БДП;  

3. Приема се график за провеждане на заседанията на ОКБДП-Велико Търново за 2021 г.;  

4. Да бъде свикано в най-кратък срок извънредно заседание на ОКБДП-Велико Търново с 

представители на отговорните институции по отношение на постъпило искане за независима 

целенасочена инспекция на пътните условия по път III-514 от км 44+090 до км 48+550.  

5. Да се обследват конкретните участъци, да се анализират причините за завишения брой ПТП 

поради сблъсък с крайпътни съоръжения и да се вземат мерки за тяхното намаляване 

съвместно между представители на ОДМВР и ОПУ – В.Търново. 

 

Линк към материалите:   

 

 

 
 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ НА ДАБДП ДО ОКБДП 

 

Указание 1: 

 

 

14.09.2020г. Препратени сигнали за настъпили ПТП с товарни автомобили по първокласен път I – 5 в 

с. Поликраище, общ. Горна Оряховица и дадени указания. 

 

Указание 2: 

 

ДАБДП 01-561/30.10.2020г. Методически указания по прилагане на Национална стратегия по 

безопасност на движенеито по пътищата в Република България 2021-2030г на областно и общинско 

ниво 

 

Указание 3: 

 

Ноември 2020г. Указания след извършен оглед от ДАБДП съвмсетно с представители на ОПУ – В. 

Търново на първокласен път I – 5 в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица 

 

Указание No: 

 

27.11.2020г. Препратен доклад за независима и целенасочена инспекция на пътните условия по път  

III-514 от км 44+090 до км 48+550 Горна Оряховица - Арбанаси 
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 РАЗДЕЛ 3 

 СЪСТОЯНИЕ НА БДП  

  
 

1. ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ 

      1.1 Статистика на ниво ОБЛАСТ  

/попълва се от секретариата на ОКБДП по данни, подадени от ОДМВР в образец 6.2/ 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

Общо ранени - 281, от които тежко ранени - 57 

Загинали: 

 

14 

Тежко ранени: 

 

Общо ранени – 281, от които тежко ранени  - 57 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

 ПТП Тежки ПТП Загинали Общо ранени От тях тежко 

ранени 

2019 1195 240 21 350 68 

2020 1049 218 14 281 57 

Разлика -146 -22 -7 -69 -11 

 

 

 

В сравнение с 2019 г. през 2020 г. е налице спад по всички сравнявани показатели. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 11 138 29 

Пътник 2 94 19 

Пешеходец 1 47 9 

Работник на място 0 2 0 

Общо 14 281 57 
 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

Община ПТП Тежки 

ПТП 

загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 

 

472 92 8 122 19 
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ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

 

192 44 1 55 18 

ЕЛЕНА 

 

43 10 1 13 0 

ЗЛАТАРИЦА 

 

13 1 0 1 0 

ЛЯСКОВЕЦ 

 

70 13 0 19 7 

ПАВЛИКЕНИ 

 

97 16 1 17 5 

ПОЛСКИ 

ТРЪМБЕШ 

 

67 19 3 24 6 

СВИЩОВ 

 

65 15 0 20 1 

СТРАЖИЦА 

 

37 8 0 10 1 

СУХИНДОЛ 

 

3 0 0 0 0 

Общо:  

 

1049 218 14 281 57 

 

Причини за ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 

Друга причина 40 2 1 1 

Нарушение на 

водача 

1 001 215 13 279 

Нарушение на 

пешеходеца 

1 1 0 1 

Пътни условия 7 0 0 2 

Общо:  1 049 218 14 281 
 

ПТП по вид 

 

 

ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

билборд 

1 0 0 0 

Блъскане в 

дърво 

51 16 0 24 

Блъскане в 91 8 1 10 



10 

 

крайпътно 

съоръжение 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

4 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

45 4 0 4 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

14 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

37 7 2 8 

Блъскане в 

стълб 

26 4 0 6 

Блъскане на 

велосипедист 

11 8 1 7 

Блъскане на 

животно 

49 2 0 3 

Блъскане на 

каруца 

1 0 0 0 

Блъскане на 

лица работещо 

на пътя 

2 2 0 2 

Блъскане на 

паркирано ППС 

60 1 0 1 

Блъскане на 

пешеходец 

52 45 1 47 

Блъскане на 

спряно ППС 

32 4 1 5 

Друг вид ПТП 78 13 1 12 

Падане на 

пътник 

1 1 0 1 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

54 22 1 27 

Преобръщане на  

МПС на пътното 

платно 

11 3 0 8 

Сблъскване 

между МПС 

120 13 0 21 
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отзад 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

111 20 2 27 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

164 21 2 25 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

34 24 2 43 

Общ брой за 

област Велико 

Търново 

1049 218 14 281 

 

ПТП с деца 

 

 

През 2020 г. няма загинали в ПТП деца. 
 

ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

 

41 

 

31 

 

0 

32, от които: 

Водач на МПС – 5 

Пешеходец – 9 

Пътник – 18 

6, от които: 

Водач на МПС – 1 

Пешеходец –2 

Пътник – 3 

 

 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

 

ПТП с 

възрасни 

над 65г. 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

 

58 

 

36 

 

1 – водач 

на МПС  

35, от които: 

Водач на МПС – 

14 

Пешеходец – 15 

Пътник – 6 

6, от които: 

Водач на МПС – 4 

Пешеходец – 1 

Пътник – 1 

 

Година на първа 

регистрация на 

превозни средства, 

участвали в ПТП със 

загинали и тежко 

ранени 

 

 

Участъци с 

концентрация на 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 
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ПТП 

 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 

Издадени писмени 

предупреждения, 

сигнални писма и 

разпореждания  

 

 

 

 

Предприети 

дейности по 

отстраняване на 

несъответствията  

 

До общини: 264бр. 

 

 

До ОПУ: 168 бр. 

 

 

До фирми, поддържащи пътя: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.2 Статистика на ниво ОБЩИНА  
 

Община Велико Търново 

ПТП с 

пострадали, 

посетени от 

органите на 

МВР: 

 
 

92 

Загинали: 

 

8 

Тежко 

ранени: 

 

Общо ранени – 122, от които – 19 тежко ранени 

Тенденция 

спрямо 

предходната 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 
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година 

(спад/покачв

ане по 

показателите 

ПТП, загинали 

и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

2019 544 107 3 154 26 

2020 472 92 8 122 19 

Разлика -72 -15 +5 -32 -7 

 

 

В сравнение с 2019 г. през 2020 г. е налице спад по всички сравнявани показатели, с изключение на 

броя на загинали участници в движението. 

 

Загинали и 

тежко 

ранени по 

вид на 

участниците 

в ПТП 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 6 59 10 

Пътник 1 42 7 

Пешеходец 1 19 2 

Работник на място 0 2 0 

Общо 8 122 19 
 

ПТП, 

загинали и 

тежко 

ранени, 

разпределен

и по общини 

 

 

 

Причини за 

ПТП 

 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 

Друга причина 12 0 0 0 

Нарушение на 

водача 

458 92 8 122 

Пътни условия 2 0 0 0 

Общо:  472 92 8 122 
 

 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

билборд 

1 0 0 0 

Блъскане в 13 4 0 6 
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дърво 

Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

55 3 0 6 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

3 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

33 1 0 1 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

8 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

22 4 2 4 

Блъскане в 

стълб 

6 1 0 1 

Блъскане на 

велосипедист 

4 4 1 3 

Блъскане на 

животно 

14 1 0 1 

Блъскане на 

лица работещо 

на пътя 

2 2 0 2 

Блъскане на 

паркирано ППС 

25 0 0 0 

Блъскане на 

пешеходец 

21 18 1 18 

Блъскане на 

спряно ППС 

14 1 0 1 

Друг вид ПТП 30 5 0 5 

Падане на 

пътник 

1 1 0 1 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

15 6 0 8 

Преобръщане на  

МПС на пътното 

платно 

4 2 0 7 

Сблъскване 

между МПС 

74 7 0 10 
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отзад 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

44 8 1 12 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

62 8 2 8 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

21 16 1 28 

Общ брой  472 92 8 122 

 

 

 

ПТП с деца 

 

 

ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

15 10 0 10, от които: 

Водач на МПС – 1 

Пешеходец – 3 

Пътник – 6 

Пътник – 1 

 

 

ПТП с 

възрастни  

над 65 г. 

 

ПТП с 

възрасни 

над 65г. 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

29 17  

1 – водач 

на МПС  

16, от които: 

Водач на МПС – 8 

Пешеходец – 7 

Пътник – 1 

4, от които: 

Водач на МПС – 3 

Пешеходец – 1 

 
 

Участъци с 

концентрац

ия на ПТП 

 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на регионалното 

развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 2020 г. ще бъдат изготвени 

в срок до 31.03.2021 г. 

 

Община Горна Оряховица 

ПТП с 

пострадали, 

посетени от 

органите на 

 

 

44 
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МВР: 

 
 

Загинали: 

 

1 

Тежко 

ранени: 

 

Общо ранени – 55, от които – 18 тежко ранени 

Тенденция 

спрямо 

предходната 

година 

(спад/покачв

ане по 

показателите 

ПТП, загинали 

и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 200 31 3 45 10 

2020 192 41 1 55 18 

Разлика -8 +13 -2 +10 +8 

 

 

В сравнение с 2019 г. през 2020 г. е налице положителен баланс по отношение на броя тежки ПТП, 

общия брой на ранените и броя н тежко ранените участници в движението.  

Загинали и 

тежко 

ранени по 

вид на 

участниците 

в ПТП 

 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 0 30 10 

Пътник 1 11 5 

Пешеходец 0 14 3 

Общо 1 55 18 
 

ПТП, 

загинали и 

тежко 

ранени, 

разпределен

и по общини 

 

 

Причини за 

ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 

Друга причина 4 0 0 0 
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Нарушение на 

водача 

186 44 1 55 

Пътни условия 2 0 0 0 

Общо:  192 44 1 55 
 

ПТП по вид 

 

 

ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

дърво 

6 3 0 6 

Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

8 1 0 1 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

1 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

2 1 0 1 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

2 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

4 1 0 1 

Блъскане в 

стълб 

9 2 0 2 

Блъскане на 

велосипедист 

3 2 0 2 

Блъскане на 

животно 

4 0 0 0 

Блъскане на 

паркирано ППС 

18 1 0 1 

Блъскане на 

пешеходец 

17 14 0 14 

Блъскане на 

спряно ППС 

7 1 1 1 

Друг вид ПТП 18 1 0 1 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

8 4 0 5 

Сблъскване 

между МПС 

14 2 0 4 
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отзад 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

35 7 0 7 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

33 2 0 3 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

3 2 0 6 

Общ брой  192 44 1 55 

 

 

 

 

 

ПТП с деца 

 

 

ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

8 6 0 6, от които: 

Водач на МПС – 2 

Пешеходец – 4 

 

 

Пешеходец – 1 

 

 

 

ПТП с 

възрастни  

над 65 г. 

 

ПТП с 

възрасни 

над 65г. 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

10 7 0 7, от които: 

Водач на МПС – 1 

Пешеходец – 5 

Пътник – 1 

Водач на МПС – 1 

 

 

Участъци с 

концентрац

ия на ПТП 

 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на регионалното 

развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 2020 г. ще бъдат изготвени 

в срок до 31.03.2021 г. 

 

Община Елена 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

10 
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на МВР: 

 
 

Загинали: 

 

1 

Тежко ранени: 

 

Общо ранени – 13, от които няма тежко ранени 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 47 12 3 24 7 

2020 43 10 1 13 0 

Разлика -4 -2 -2 -11 -7 

 

 

През 2020г е налице отрицателен баланс спрямо 2019г по всички сравнявани показатели 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 1 6 0 

Пътник 0 7 0 

Пешеходец 0 0 0 

Общо 1 13 0 
 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

 

Причини за ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 

Друга причина 3 1 1 0 

Нарушение на 

водача 

39 9 0 13 

Пътни условия 1 0 0 0 

Общо:  43 10 1 13 
 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

дърво 

2 1 0 1 
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Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

3 1 0 1 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

1 0 0 0 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

1 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

7 1 0 2 

Блъскане в 

стълб 

 

1 0 0 0 

Блъскане на 

животно 

5 1 0 2 

Блъскане на 

паркирано ППС 

2 0 0 0 

Блъскане на 

спряно ППС 

2 1 0 1 

Друг вид ПТП 7 3 1 2 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

1 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

отзад 

1 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

5 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

4 2 0 4 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

1 0 0 0 

Общ брой  43 10 1 13 

 

 

 

ПТП с деца  
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ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

3 3 0 3, от които: 

Водач на МПС – 1 

Пътник – 1 

0 

 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

 

ПТП с 

възрасни 

над 65г. 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

3 3 0 3, от които: 

Водач на МПС – 2 

Пътник – 1 

0 

 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 

 

Община Златарица 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

0 

Загинали: 

 

0 

Тежко ранени: 

 

Общо ранен – 1, без тежко ранен 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 15 4 2 4 0 

2020 13 1 0 1 0 

Разлика -2 -3 -2 -3 0 

 

В сравнение с 2019 г. през 2020 г. е налице отрицателен баланс по всички сравнявани 

показатели. 

 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 
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Водач 0 0 0 

Пътник 0 0 0 

Пешеходец 0 1 0 

Общо 0 1 0 
 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

 

Причини за ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 

Нарушение на 

водача 

13 1 0 1 

Общо:  13 1 0 1 
 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

билборд 

0 0 0 0 

Блъскане в 

дърво 

1 0 0 0 

Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

3 0 0 0 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

0 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

0 0 0 0 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

0 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

0 0 0 0 

Блъскане в 

стълб 

2 0 0 0 

Блъскане на 

велосипедист 

0 0 0 0 

Блъскане на 0 0 0 0 
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животно 

Блъскане на 

каруца 

0 0 0 0 

Блъскане на 

лица работещо 

на пътя 

0 0 0 0 

Блъскане на 

паркирано ППС 

1 0 0 0 

Блъскане на 

пешеходец 

1 1 0 1 

Блъскане на 

спряно ППС 

0 0 0 0 

Друг вид ПТП 0 0 0 0 

Падане на 

пътник 

0 0 0 0 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

2 0 0 0 

Преобръщане на  

МПС на пътното 

платно 

0 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

отзад 

0 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

0 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

2 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

0 0 0 0 

Общ брой  13 1 0 1 

 

 

 

ПТП с деца 

 

 

 

На територията на община Златарица няма пострадали деца при ПТП за 2020г. 

ПТП с възрастни  На територията на община Златарица няма пострадали участници в движението над 65г.  при 
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над 65 г. 

 

ПТП за 2020г. 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 

 

Община Лясковец 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

13 

Загинали: 

 

0 

Тежко ранени: 

 

Общо ранени – 19, от които тежко ранени -7 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 81 14 0 29 12 

2020 70 13 0 19 7 

Разлика -11 -1 0 -10 -5 

 

 

В сравнение с 2019 г. през 2020 г. е налице отрицателен баланс по всички сравнявани 

показатели. 

 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 0 13 3 

Пътник 0 6 4 

Пешеходец 0 0 0 

Общо 0 19 7 
 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 
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Причини за ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 

Друга причина 6 0 0 0 

Нарушение на 

водача 

64 13 0 19 

Нарушение на 

пешеходеца 

0 0 0 0 

Пътни условия 70 13 0 19 

Общо:      
 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

билборд 

0 0 0 0 

Блъскане в 

дърво 

8 3 0 6 

Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

3 1 0 1 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

0 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

2 1 0 1 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

1 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

0 0 0 0 

Блъскане в 

стълб 

1 0 0 0 

Блъскане на 

велосипедист 

2 1 0 1 

Блъскане на 

животно 

9 0 0 0 

Блъскане на 

каруца 

0 0 0 0 

Блъскане на 

лица работещо 

0 0 0 0 
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на пътя 

Блъскане на 

паркирано ППС 

4 0 0 0 

Блъскане на 

пешеходец 

0    

Блъскане на 

спряно ППС 

4 0 0 0 

Друг вид ПТП 3 0 0 0 

Падане на 

пътник 

0 0 0 0 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

1 0 0 0 

Преобръщане на  

МПС на пътното 

платно 

3 1 0 1 

Сблъскване 

между МПС 

отзад 

9 1 0 1 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

7 2 0 4 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

12 2 0 3 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

1 1 0 1 

Общ брой  70 13 0 19 

 

 

 

ПТП с деца 

 

 

ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

1 1 0 Пътник – 1 Пътник – 1 

 

 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 
ПТП с 

възрасни 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 



27 

 

 над 65г. 

 

Брой 

2 2 0 2, от които: 

Водач на МПС – 1 

Пътник – 1 

Пътник – 1 

 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 

   

Община Павликени 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

16 

Загинали: 

 

1 

Тежко ранени: 

 

Общо ранени – 17, от които тежко ранени -5 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 75 20 3 31 7 

2020 87 16 1 17 5 

Разлика +12 -4 -2 -14 -2 

 

 

В сравнение с 2019 г. през 2020 г. е ръст само в броя на ПТП с материални щети. 

 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 1 5 1 

Пътник 0 5 0 

Пешеходец 0 7 4 

Общо 1 17 5 
 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 
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Причини за ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 

Друга причина 4 1 0 1 

Нарушение на 

водача 

83 15 1 16 

Общо:  87 16 1 17 
 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

билборд 

0 0 0 0 

Блъскане в 

дърво 

10 1 0 1 

Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

7 2 1 1 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

0 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

0 0 0 0 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

0 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

0 0 0 0 

Блъскане в 

стълб 

3 0 0 0 

Блъскане на 

велосипедист 

1 1 0 1 

Блъскане на 

животно 

4 0 0 0 

Блъскане на 

каруца 

1 0 0 0 

Блъскане на 

лица работещо 

на пътя 

0 0 0 0 

Блъскане на 4 0 0 0 
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паркирано ППС 

Блъскане на 

пешеходец 

6 6 0 0 

Блъскане на 

спряно ППС 

2 0 0 0 

Друг вид ПТП 4 1 0 1 

Падане на 

пътник 

0 0 0 0 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

8 3 0 3 

Преобръщане на  

МПС на пътното 

платно 

1 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

отзад 

7 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

14 1 0 1 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

14 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

1 1 0 1 

Общ брой  87 16 1 17 

 

 

 

ПТП с деца 

 

 

ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

1 1 0 Пешеходец – 1 

 

Пешеходец – 1 

 

 

 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

 

ПТП с 

възрасни 

над 65г. 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 7 4 0 4, от които: 0 



30 

 

Брой Водач на МПС – 2 

Пешеходец – 1 

Пътник – 1 
 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 

 

 

Община Полски Тръмбеш 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

19 

Загинали: 

 

3 

Тежко ранени: 

 

Общо ранени – 55, от които – 18 тежко ранени 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 97 20 4 24 1 

2020 67 19 3 24 6 

Разлика -30 -1 -1 0 +5 

 

 

Налице е ръст спрямо 2019г.в броя на тежко ранените лица. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 3 15 3 

Пътник 0 9 3 

Пешеходец 0 0 0 

Общо 3 24 6 
 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 



31 

 

 

Причини за ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 

Друга причина 5 0 0 0 

Нарушение на 

водача 

62 19 3 24 

Общо:  67 19 3 24 
 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

билборд 

0 0 0 0 

Блъскане в 

дърво 

6 2 0 2 

Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

3 0 0 0 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

0 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

2 0 0 0 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

1 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

1 0 0 0 

Блъскане в 

стълб 

2 0 0 0 

Блъскане на 

велосипедист 

0 0 0 0 

Блъскане на 

животно 

8 0 0 0 

Блъскане на 

каруца 

0 0 0 0 

Блъскане на 

лица работещо 

на пътя 

0 0 0 0 

Блъскане на 2 0 0 0 
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паркирано ППС 

Блъскане на 

пешеходец 

1 0 0 0 

Блъскане на 

спряно ППС 

1 1 0 2 

Друг вид ПТП 2 1 0 1 

Падане на 

пътник 

0 0 0 0 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

10 6 1 6 

Преобръщане на  

МПС на пътното 

платно 

1 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

отзад 

6 1 0 1 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

2 2 1 3 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

16 3 0 3 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

3 3 1 6 

Общ брой  67 19 3 24 

 

 

 

ПТП с деца 

 
ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

5 3 0 Пътник – 3 Пътник – 1 

 

 

 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

 

На територията на община Полски Тръмбеш има регистрирани 3 ПТП с материални щети с 

участието на лица над 65г. ( без пострадали участници в движението) 

Участъци с Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 
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концентрация на 

ПТП 

 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 

 

 

Община Свищов  

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

15 

Загинали: 

 

0 

Тежко ранени: 

 

Общо ранени – 20, от които – 1 тежко ранен 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 95 24 3 31 3 

2020 65 15 0 20 1 

Разлика -30 -9 -3 -11 -2 

 

 

Налице е спад по всички сравнявани показатели 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 0 7 1 

Пътник 0 10 0 

Пешеходец 0 3 0 

Общо 0 20 1 
 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

 

Причини за ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 
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ПТП 

Друга причина 1 0 0 0 

Нарушение на 

водача 

64 15 0 20 

Общо:  65 15 0 20 
 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

билборд 

0 0 0 0 

Блъскане в 

дърво 

3 11 0 1 

Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

4 0 0 0 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

0 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

3 1 0 1 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

1 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

1 0 0 0 

Блъскане в 

стълб 

2 1 0 3 

Блъскане на 

велосипедист 

0 0 0 0 

Блъскане на 

животно 

1 0 0 0 

Блъскане на 

каруца 

0 0 0 0 

Блъскане на 

лица работещо 

на пътя 

0 0 0 0 

Блъскане на 

паркирано ППС 

3 0 0 0 

Блъскане на 

пешеходец 

3 3 0 3 

Блъскане на 0 0 0 0 
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спряно ППС 

Друг вид ПТП 12 2 0 2 

Падане на 

пътник 

0 0 0 0 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

6 2 0 2 

Преобръщане на  

МПС на пътното 

платно 

0 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

отзад 

5 1 0 4 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

3 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

17 4 0 4 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

1 0 0 0 

Общ брой  65 15 0 20 

 

 

 

ПТП с деца 

 

 

 

ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

4 3 0 Пътник – 4 0 

 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

 

ПТП с 

възрасни 

над 65г. 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

4 3 0  3, от които: 

Пешеходец – 2 

Пътник – 1 

0 

 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 
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Община Стражица 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

8 

Загинали: 

 

0 

Тежко ранени: 

 

Общо ранени – 10, от които – 1 тежко ранени 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

 

 

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 36 8 0 8 2 

2020 37 8 0 10 1 

Разлика +1 0 0 +2 -1 

 

 

През 2020г. нараства броя на ПТП с материални щети с 1 и в общия брой на ранените 

участници в движението. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

 

 

Вид участник в 

ПТП 

Загинали Общо ранени  От тях тежко 

ранени 

Водач 0 3 1 

Пътник 0 4 0 

Пешеходец 0 3 0 

Общо 0 10 1 
 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

 

Причини за ПТП 

 

 

Най-вероятна 

причина за 

ПТП Тежко ПТП  Загинали  Общо ранени 
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ПТП 

Друга причина 5 0 0 0 

Нарушение на 

водача 

29 7 0 9 

Нарушение на 

пешеходеца 

1 1 0 1 

Пътни условия 2 0 0 0 

Общо:  37 8 0 10 
 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане в 

билборд 

0 0 0 0 

Блъскане в 

дърво 

2 1 0 1 

Блъскане в 

крайпътно 

съоръжение 

5 0 0 0 

Блъскане в 

подпорна 

колона 

0 0 0 0 

Блъскане в 

предпазна 

ограда 

2 0 0 0 

Блъскане в 

препятствие на 

пътя 

0 0 0 0 

Блъскане в скат 

 

2 1 0 1 

Блъскане в 

стълб 

0 0 0 0 

Блъскане на 

велосипедист 

1 0 0 0 

Блъскане на 

животно 

4 0 0 0 

Блъскане на 

каруца 

0 0 0 0 

Блъскане на 

лица работещо 

на пътя 

0 0 0 0 

Блъскане на 

паркирано ППС 

0 0 0 0 
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Блъскане на 

пешеходец 

3 3 0 3 

Блъскане на 

спряно ППС 

1 0 0 0 

Друг вид ПТП 2 0 0 0 

Падане на 

пътник 

0 0 0 0 

Преобръщане на  

МПС извън 

пътното платно 

4 1 0 3 

Преобръщане на  

МПС на пътното 

платно 

2 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

отзад 

2 1 0 1 

Сблъскване 

между МПС под 

ъгъл 

1 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

3 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

челно 

3 1 0 1 

Общ брой  37 8 0 10 

 

 

 

ПТП с деца 

 

 

ПТП с деца 

(под 18г.) 

ПТП Тежки 

ПТП 

Загинали Общо ранени 

 

От тях тежко 

ранени 

 

Брой 

4 4 0 4, от които: 

Водач на МПС – 1 

Пешеходец – 1 

Пътник – 2 

Водач на МПС – 1 

 

 

 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

 

На територията на община Стражица през 2020г няма участници в движението над 65г. 

пострадали при ПТП.  
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Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 

 

Община Сухиндол 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 

на МВР: 

 
 

0 

Загинали: 

 

0 

Тежко ранени: 

 

0 

Тенденция спрямо 

предходната година 

(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

загинали и тежко 

ранени) 

 

Анализ на 

тенденциите  

 

01.01-31.12 

година 

ПТП Тежки ПТП Загинали Общо 

ранени 

От тях 

тежко 

ранени 

2019 5 0 0 0 0 

2020 3 0 0 0 0 

Разлика -2 0 0 0 0 

 

На територията на община Сухиндол през 2020г няма регистрирани тежки ПТП 

 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 

 

 

На територията на община Сухиндол през 2020г няма загинали или ранени участници в 

движението. 

 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 

разпределени по 

общини 

 

 

Причини за ПТП 

 

На територията на община Сухиндол през 2020г са настъпили 3 ПТП с материални щети по 

вина на водача. 

 

ПТП по вид 

 
ВИДОВЕ ПТП БРОЙ ПТП БРОЙ ТЕЖКИ 

ПТП 

БРОЙ 

ЗАГИНАЛИ 

БРОЙ РАНЕНИ 

Блъскане на 1 0 0 0 
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паркирано ППС 

Блъскане на 

спряно ППС 

1 0 0 0 

Сблъскване 

между МПС 

странично 

1 0 0 0 

Общ брой  3 0 0 0 

 

 

 

ПТП с деца 

 

 

На територията на община Сухиндол през 2020г няма данни за деца, пострадали при ПТП. 

 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

 

На територията на община Сухиндол през 2020г няма участници в движението над 65г. 

пострадали при ПТП. 

Участъци с 

концентрация на 

ПТП 

 

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 / 23.09.2003 г. на МВР и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство Списък на участъците с концентрация на ПТП за 

2020 г. ще бъдат изготвени в срок до 31.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

    

1.3 Пътнотранспортен травматизъм и дейност на ЦСМП  

/попълва се от секретариата на ОКБДП за областта по данни, подадени от ЦСМП в образец 6.5/ 

 брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали: 280 бр.ПТП с 11 загинали и 291 пострадали 

брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 89 транспортирани 36% леко пострадали, 

 45% средно тежко пострадали и 9% тежко пострадали 

 

 време за реакция: средно 18 минути 
 

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

      

2.1    За ОПУ: дължина и състояние на републиканските пътища в границите на областта по основните им  

елементи:   

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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/попълва се от секретариата на ОКБДП по данни, подадени от ОПУ в образец 6.3/ 

 
    2.2    За общините:  

 

Община  

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

/моля опишете/ 

 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

/моля опишете/ 

 

Настилки  

/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

 

по улици:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.): 

 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации:  

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):  

 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:  

 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

 

по улици:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове несъответствия:  
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:  

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове несъответствия:  

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:  

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

по улици:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове несъответствия:  

 

Процентен дял липсващи банкети:  

 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове несъответствия:  

 

Процентен дял липсващи банкети:  

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

 

по улици:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове несъответствия:  

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи:  

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние:  
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Основни видове несъответствия:  

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи:  

 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

/моля опишете/ 

 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

/моля опишете/ 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

/моля опишете/ 

 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

/моля опишете/ 
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Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

/моля опишете/ 

 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

/моля опишете/ 

 

 

Община  

 

 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

55,72 км 

 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

386,7 км  

Настилки  

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: незадоволително техническо състояние 

 

Основни видове деформации: По уличната мрежа има множество единични пукнатини, мрежовидни 

пукнатини и слягания  

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 40% 
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по общински пътища:  

 

Общо състояние: незадоволително техническо състояние 

 

Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): По общинските 

пътища има множество единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и слягания от свлачища. 

 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 40% 

 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: незадоволително състояние, маркировка – лошо състояние 

 

Основни видове несъответствия: пътни знаци – малките населени места на Община Горна 

Оряховица разполагат с единични бройки знаци, които са крайно недостатъчни. Пътната 

маркировка на територията на Община Горна Оряховица се подновява периодично. Малкото 

налична маркировка е основно от пешеходни пътеки М 8,1 тип „Зебра“. 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: Пътни знаци около 80%, пътна 

маркировка около 90% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: незадоволително 

 

Основни видове несъответствия: Липсват много от пътните знаци. Малкото наличната пътната 

маркировка е в лошо състояние. По-голямата част от общинските пътища нямат маркировка 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: Пътни знаци около 80%, пътна 

маркировка около 90% 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: единични участъци от банкетите са непочистени от растителност 

 

Процентен дял липсващи банкети: около 10% 
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по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: единични участъци от банкетите са непочистени от растителност 

 

Процентен дял липсващи банкети: 20% 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: ерозия и нарушена цялост 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 10% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: незадоволително 

 

Основни видове несъответствия: ерозия  нарушена цялост 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 30% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

На територията на Община Горна Оряховица има нужда от опресняване на пешеходните пътеки. 

През 2020 година са подменени 6 броя автобусни спирки. Необходимо е подновяване и ремонт на 

автобусни спирки във всички населени места. Функциониращите светофарни уредби са две. 

Необходимо е да се извърши ремонт на стари нефункциониращи светофари, около училищата в 

град Горна Оряховица. 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

Няма велоалеи 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

Пред по-голямата част от учебните и детски заведения има хоризонтална и вертикална пътна 

маркировка. В близост до главните входове има улични лампи, които осветяват добре. Има 
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около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

предпазни парапети и огради 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

Град Горна Оряховица е седалището на едно от трите големи жп поделения за превозна дейност и 

едно от шестте поделения за товарна дейност в Република България.  

Поделение за товарни превози "БДЖ" ЕАД извършва товарна дейност и обслужва 7 области: 

Плевен; Ловеч; Габрово; Велико Търново; Русе; Силистра и Разград. 

Товарно поделение Горна Оряховица извършва превоз на всички видове товари във вагони и 

контейнери. 

 

 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

Автобусният транспорт се осъществява от частни фирми, осъществяващи разписания в общинската, областната 
и републиканската транспортни схеми. 
В общинската транспортна схема са утвърдени 4 градски линии и 9 междуселищни връзки на центъра с 
населените места от общината. 
В областната транспортна схема има 19 автобусни линии, а в републиканската транспортна схема - 5 линии, 
като двата първокласни пътя София-Варна и Русе-Стара Загора осигуряват връзка на Горна Оряховица с всички 
точки на страната. В Общината има 3 училищни автобуса и 4 маршрута, обслужващи заетите лица на 
територията на Общината. 
 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

На територията на общината има три училищна автобуса, които превозват деца ученици от първи 

до седми клас и един, който превозва деца в гимназиален етап. Техническото състояние е добро. 
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възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

 

Община  

 

 

ЕЛЕНА 

 

Дължина на 

общинска 

пътна мрежа 

/км/ 

234км 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

124км 

 

Настилки  

/състояние/ 

 

 

 

Общо състояние: Асфалт общо 106,72 км. от които: 
Добро 55,48 км. 
Задоволително 20 км. 
Незадоволително 31,24 км. 

Паваж 1,225 км. Задоволително 

Чакъл 5,215 км. 

Черен път 4,5 мк 

 

Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини 

 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 50% 

 

по общински пътища:  

 
Общо състояние: асфалт 234 км. от които: 

Добро 30 км. 

Задоволително 200 км. 

Незадоволително 4 км. 

Основни видове деформации: Мрежови пукнатини, слягания и свлачища (единични/мрежовидни 

пукнатини, слягания 

и др.) 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 20%  
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Сигнализация 

и маркировка 

/състояние/ 

 

 

– по улици: в гр.Елена 

№ по ред     Улица име                 дължина м.          Настилка                      Деформация       Знаци   

Маркировка 

 
 
 

1 Чукани 795 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

2 Милковци 690 
асфалт-добро 25% пукнатини 1(1) няма 

3 Младеново 950 
асфалт-мн. лошо 75% пукнатини няма няма 

4 Лапавишковци 250 
асфалт-лошо 50% пукнатини няма няма 

5 Неювци 590 
асфалт-лошо/чакъл-мн. лошо 

50% пукнатини 

75% слягане няма няма 

6 Майтанеци 435 

асфалт-мн. добро/чакъл-мн. 

лошо 75% слягане 1(1) няма 

7 Пърчевци 1705 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

8 Новачкини 540 
асфалт-лошо/чакъл-мн. лошо 

50% пукнатини 

75% слягане няма няма 

9 Усоето 1970 
асфалт-мн добро няма няма няма 

10 Казаци 1320 
асфалт-мн лошо 75% пукнатини няма няма 

11 Долни Геновци 520 
асфалт-мн лошо 75% пукнатини няма няма 

12 Долни Болерци 655 
асфалт-лошо 50% пукнатини 1(1) няма 

13 Боевци 950 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

14 Разпоповци 1410 
асфалт-добро 25% пукнатини няма няма 
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15 Килъжевци 1400 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

16 Синджирци 1210 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

17 Мирославци 120 
чакъл-мн. лошо 75% слягане няма няма 

18 Чумерна 360 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

19 Неофит Бозвели 110 
асфалт-добро/паваж-мн. лошо 

25% пукнатини 

75% слягане 1(1) няма 

20 Орловска 450 
асфалт-добро 25% пукнатини 4(1) изтъркана 

21 Опълченска 145 
асфалт-мн. добро няма 1 няма 

22 Костовска 340 
асфалт-мн. добро няма 1(1) няма 

23 Оборище 250 
асфалт-добро 25% пукнатини 1(1) няма 

24 Мир 305 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

25 Теменуга 90 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

26 Синчец 90 
асфалт-мн. добро няма 2(2) няма 

27 Осми март 160 
асфалт-мн. добро няма 1 няма 

28 Панайот Хитов 170 
асфалт-добро 25% пукнатини 4(1) няма 

29 Архитект Миланов 195 
асфалт-мн. добро няма 1 няма 

30 Емилиян Станев 325 
калдъръм-мн. лошо 75% слягане 1(1) няма 

31 Дойно Граматик 175 
асфалт-добро 25% пукнатини няма няма 

32 Свобода 290 
асфалт-лошо 50% пукнатини 1 няма 

33 Здравец 150 
асфалт-мн. добро няма 2 няма 

34 Освобождение 95 
асфалт-мн. добро няма няма няма 
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35 Георги Сава Раковски 320 
асфалт-мн. добро няма 1 няма 

36 Поп Сава Катрафилов 170 

асфалт-добро/калдъръм-мн. 

лошо 50% слягане 2(1) няма 

37 Напредък 105 
паваж-лошо 50% слягане 1 няма 

38 Никифор поп Константинов 220 
асфалт-мн. добро няма 2 няма 

39 Теодор Теодоров 300 
асфалт-добро 25% пукнатини 2 няма 

40 Стара планина 260 
асфалт-мн. добро няма 1 няма 

41 Шипка 80 
паваж-лошо 50% слягане 1 няма 

42 Кокиче 80 
асфалт-мн. добро няма 1 няма 

43 Робовска 340 
асфалт-мн. добро няма 4 изтъркана 

44 Малина 260 
асфалт-мн. добро няма 1 няма 

45 Велчова завера 450 
асфалт-мн. добро няма 4(2) няма 

46 Самуилец 145 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

47 Острец 140 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

48 Хаджи Сергей 135 

асфалт-добро/калдъръм-мн. 

лошо 50% слягане 1 няма 

49 Спортист 110 
асфалт-мн. добро няма 1 няма 

50 Генерал Домбровски 90 
асфалт-мн. добро няма 1(1) няма 

51 Балкан 120 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

52 Хаджи Димитър 90 
паваж-лошо 50% слягане няма няма 

53 Църковна 290 
асфалт-мн. добро/паваж-лошо 25% слягане 1 няма 

54 Калето 360 
асфалт-мн. добро няма няма няма 
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55 Д-р Христо Момчилов 185 
калдъръм-мн. лошо 75% слягане няма няма 

56 Кършовска 910 

асфалт-добро/калдъръм-мн. 

лошо/паваж-мн. лошо 

25% пукнатини 

50% слягане 6 няма 

57 Йеромонах Йосиф Брадати 770 
паваж-добро 25% слягане 6 няма 

58 Възрожденска 170 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

59 Петко Юрданов Тодоров 595 
асфалт-мн. добро няма 2 няма 

60 Чучур 175 
асфалт-добро няма 7(1) няма 

61 Чуката 215 
асфалт-мн. добро няма 1(1) няма 

62 Хаджи Юрдан Брадата 980 
асфалт-добро няма 5(2) изтъркана 

63 Д-р Йордан Брадел 125 
асфалт-лошо 50% слягане 1 няма 

64 Крайбрежна 855 

асфалт-мн. добро/паваж-

добро няма 7(1) няма 

65 Паисий Хилендарски 755 
асфалт-мн. добро няма 6(2) няма 

66 Иван Момчилов 1570 
асфалт-добро 25% пукнатини 10(1) няма 

67 Пролет 240 
асфалт-мн. добро няма няма няма 

68 Пробуда 310 
асфалт-мн. добро няма 9 нова 

69 Иван Кирилов 180 
паваж-лошо 50% слягане 3 няма 

По улици в село Майско 

1 Кантона 795 асфалт-мн. добро няма няма няма 

2 Втора 690 асфалт-лошо 
80% 

пукнатини няма няма 

3 Трета 950 асфалт-мн. добро няма няма няма 

4 Четвърта 250 асфалт-лошо 
70% 

пукнатини няма няма 

5 Пета 590 чакъл 
80% 

пукнатини  няма няма 
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6 Шеста 435 асфалт-лошо 80% слягане няма няма 

7 Седма 1705 черен път   няма няма 

8 Осма 540 асфалт  няма няма няма 

9 Девета  1970 чакъл 
90% 

пукнатини  няма няма 

10 Десета 1320 чакъл 
90% 

пукнатини няма няма 
По улици село Константин 

 

1 Градинарска 1413 асфалт няма няма няма 

2 Цар Асен I 841 асфалт-лошо 
50% 

пукнатини няма няма 

3 Цар Симеон 730 чакъл 50% няма няма 

4 Крайна 128 асфалт няма няма няма 

5 Димитър Благоев 310 чакъл 50% няма няма 

6 
Александър 
Стамболийски 516 асфалт-лошо 70% слягане няма няма 

7 Читалищна 357 асфалт  няма 2 няма 

8 Училищна 572 асфалт  няма 4 няма 

9 Седми септември 232 асфалт  
50% 

пукнатини  няма няма 

10 Оборище 458 асфалт  
40% 

пукнатини няма няма 

11 Хан Крум 7165   10% няма няма 
По улици село Беброво 

1 Първа 750 асфалт 30% 5 няма 

2 Втора 860 асфалт   няма няма 

3 Трета 250 асфалт-лошо   няма няма 

4 Четвърта 120 асфалт-лошо   няма няма 

5 Пета 230 асфалт-лошо   няма няма 

6 Шеста 350 асфалт-лошо   няма няма 

7 Седма 150 асфалт-лошо   няма няма 

8 Осма 140 асфалт-лошо   няма няма 

9 Девета 220 асфалт-лошо   няма няма 

10 Десета 230 асфалт-лошо   няма няма 
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11 Единадесета 330 асфалт 30% няма няма 

12 Дванадесета 200 асфалт-лошо   няма няма 

13 Тринадесета 240 асфалт-лошо   няма няма 

14 Четиринадесета 320 асфалт-лошо   няма няма 

15 Петнадесета 300 асфалт-лошо   няма няма 
Село Марян 

1 
 

50 чакъл   няма няма 

2 
 

3150 асфалт 70%  4 няма 
Село Чакали 

1 
 

500 чакъл   няма няма 

2 
 

3100 асфалт 40%  4 няма 
Село Костел 

1 
 

6100 асфалт 50%  няма няма 
Село Палици 

1 
 

700 чакъл   няма няма 

2 
 

2900 асфалт 50%  5 няма 
3  1650 Черен път  няма няма 

Село Руховци 

1 
 

6700 асфалт 50%  4 няма 
Село Буйновци 

1 
 

38 чакъл   няма няма 

2 
 

3650 асфалт 70%  5 няма 
3  2600 Черен път  няма няма 

Село Тодювци 

1 
 

300 чакъл   няма няма 

2 
 

1650 асфалт 80%  3 няма 
Село Дрента 

1 
 

4100 асфалт 40%  1 няма 
Село Средни колиби 

1 
 

1400 чакъл   няма няма 

2 
 

1000 асфалт 30%  1 няма 
 

Село Гърдевци 

1 
 

3200 асфалт 50%  няма няма 
Село Яковци 

1 
 

900 асфалт 30%  5 няма 
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Село Блъсковци 

1 
 

2600 асфалт 25%  4 няма 
Село Каменари 

1 

 

    3400 асфалт- лош 85% няма няма 

Село Мийковци 

1 
 

1400 чакъл   няма няма 

2 
 

7300 асфалт 30%  4 няма 
Себо Бойковци 

1 
 

800 чакъл   няма няма 

2 
 

5000 асфалт 30%  1 няма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо състояние: Стари знаци, на места липсват, маркировката е нетрайна 

 

Основни видове несъответствия: Знаците в голяма част не отговарят на Наредба 18 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 60 % 

 

– по общински пътища:  

Общо състояние: Има остарели знаци и участъци без маркировка 

 

Основни видове несъответствия: Има участъци с липсваща маркировка  

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 30% 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

– по улици:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове несъответствия: непроходими  

 

Процентен дял липсващи банкети: 20% 
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– по общински пътища:  

 

Общо състояние: Банкетите не се виждат, обрасли са от растителност  

 

Основни видове несъответствия: непроходими  

 

Процентен дял липсващи банкети: 80% 

 

Ограничителн

и системи 

/състояние/ 

 

Общо състояние: Задоволително 

 

Основни видове несъответствия: корозирали елементи 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20% 

 

– по общински пътища:  

 

Общо състояние: Задоволително 

 

Основни видове несъответствия: корозия 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи  40% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, 

спирки на 

градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

добро 

 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

няма 
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Прилежаща 

инфраструкту

ра около 

учебни 

заведения и 

детски 

градини от 

гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения 

на скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

добро 

 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструкту

ра 

 

няма 

 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна 

възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

Общински и областни транспортни схеми 100 % покритие в селата общината.Автопарка е около 15 

годишен. 

 

 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

Пет броя до 5 години 
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предучилищн

ото 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

 

Община  

 

 

ЗЛАТАРИЦА 

 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

60км 

 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

90км 

 

Настилки  

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове деформации:  мрежовидни пукнатини, частично изронване на асфалтовата 

настилка  

 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 40% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини, частично изронване на асфалтовата 

настилка, слягания 

 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 50% 

 

Сигнализация и 

маркировка 

 

по улици:  
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/състояние/ 

 

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: 5% от пътните знаци не са видими през деня, 30% от пътните 

знаци не са видими през нощта, 50% от пътните знаци са с нарушено светлоотразително 

покритие.  

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 25% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: 5% от пътните знаци не са видими през деня, 30% от пътните 

знаци не са видими през нощта, 50% от пътните знаци са с нарушено светлоотразително 

покритие.  

 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 12% 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

по улици:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: недостатъчна широчина и затруднена проходимост 

 

Процентен дял липсващи банкети:  10% 

 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: недостатъчна широчина и затруднена проходимост 

 

 

Процентен дял липсващи банкети: 10% 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

 

 

по улици:  
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Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: засегнати от корозия, деформации, с липсващи скрепителни и 

укрепващи елементи, с опасни начало и край, липса на преходни елементи и липса на „Терминал 

/буфер/“ 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 10% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: засегнати от корозия, деформации, с липсващи скрепителни и 

укрепващи елементи, с опасни начало и край, липса на преходни елементи и липса на „Терминал 

/буфер/“ 

 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

В задоволително състояние са кръстовищата, пешеходните пътеки и местата около спирките. 

Няма изградени подлези, надлези и светофарни уредби 

По уличната мрежа и най-вече в районите на кръстовищата на територията на Община Златарица 

има нужда от опресняване на пешеходните пътеки. През 2020 година са ремонтирани 3 броя 

автобусни спирки. Необходимо е подновяване и ремонт на автобусни спирки във всички 

населени места.  

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

Няма изградени 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

Пред по-голямата част от учебните и детски заведения има хоризонтална и вертикална пътна 

маркировка. В близост до главните входове има улични лампи, които осветяват добре. Има 

предпазни парапети и огради. През 2020 г. бяха отреминтирани и боядисани 200 м. предпазни 

огради до СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Златарица 
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пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

Няма изградени 

 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

Автобусният транспорт се осъществява от частни и общинска фирми, осъществяващи разписания в общинската, 
областната и републиканската транспортни схеми. 
В общинската транспортна схема са утвърдени 3 междуселищни линии на центъра с населените места от 
общината. 
В областната транспортна схема има 3 автобусни линии, а в републиканската транспортна схема - 1 линия. В 
Общината има 6 училищни автобуса и 4 маршрута, обслужващи заетите лица на територията на Общината. 
 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

6 бр., в добро техническо състояние, средна възраст на автобусите –12 години. 

 

Община  

 

 

ЛЯСКОВЕЦ 
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Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

43,471км 

 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

122км 

 

Настилки  

/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

 

по улици:  

 

Общо състояние: добро, има неблагоустроени улици 

 

Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини 

 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: около 20% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: незадоволително 

 

Основни видове деформации : единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.  

 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: около 45% 

 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

 

по улици:  

 

Общо състояние: добро - има частично сигнализация и маркировка по основните улици 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: около 50% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: сигнализация – добро, маркировка - липсва 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: сигнализация около 20%, маркировка - 
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липсва 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: на съществуващите задоволително 

 

Основни видове несъответствия: липсва или не отговаря на изискванията 

 

 

Процентен дял липсващи банкети: около 50 % 

 

 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: незадоволително 

 

Основни видове несъответствия: необходимо е почистване от растителност и профилиране на 

банкети и канавки 

 

Процентен дял липсващи банкети: около 30% 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: незадоволително 

 

Основни видове несъответствия: корозия и деформация 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: около 50% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: незадоволително 

 

Основни видове несъответствия: корозия и деформация 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: около 50% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 

Кръстовищата, пешеходните пътеки и местата около спирките са в добро състояние. 

Няма изградени подлези, надлези и светофарни уредби. 
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пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

 

 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

няма 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

Предпазни огради, местата за пресичане – пешеходни пътеки „Зебра“ (маркировката се 

опреснява два пъти годишно) и необходимата вертикална сигнализация се поддържа, осветеност 

– улично осветление 

 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

Автогари – няма. 

На територията на общината има ж.п. гари, както следва: 

 гр. Лясковец – не функционираща; 

 с. Козаревец – не функционираща, само ж.п. спирка /два пътнически влака на ден;/ 

 с. Джулюница - действаща /два пътнически влака на ден/ 

 

 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

Община Лясковец има сключен договор за обществена поръчка с предмет „Осъществяване на 

обществен превоз на пътници по две автобусни линии, представляващи част от областната 

транспортна схема от квотата на Община Лясковец“, както следва: 
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средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

- Линия № 43В: Г. Оряховица-Добри дял-Козаревец-Джулюница - Линия № 99: Г. Оряховица-

Драгижево-Мерданя. 

На територията на Община Лясковец преминават и други автобусни линии от областната 

транспортна схема, обслужващи и съседни общини 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

Община Лясковец: с. Джулюница – ОбУ „П. Р. Славейков“ – училищен автобус с рег. № ВТ6298КК 

в добро техническо състояние - 2016 г  

 

Община  

 

 

ПАВЛИКЕНИ 

 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

96,800км. 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

424,7км. 

Настилки  

/състояние/ 

 

 

по улици:  
– по улици: 

Общо състояние: Задоволително 

Основни видове деформации: Единични пукнатини (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, 

слягания и др.) 
Процентен дял от уличната мрежа със сериозни деформации: 30% 

– по общински пътища: 

Общо състояние: Добро 
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Основни видове деформации: Единични мрежовидни пукнатини, единични дупки 

(единични/мрежовидни пукнатини, 

слягания и др.) 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 15% 

 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

– по улици: 

Общо състояние: Задоволително 

Основни видове несъответствия: няма 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 65% 

– по общински пътища: 

Общо състояние: Добро 

Основни видове несъответствия: няма 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 45% 

 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

– по улици: 

Общо състояние: банкети няма 

Основни видове несъответствия: няма 

Процентен дял липсващи банкети: банкети няма 

– по общински пътища: 

Общо състояние: Задоволително 

Основни видове несъответствия: Различия между нивата на банкета и настилката 

Процентен дял липсващи банкети: няма 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

 

 

по улици:  
Общо състояние: Задоволително 

Основни видове несъответствия: няма 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма 

– по общински пътища: 

Общо състояние: Задоволително 

Основни видове несъответствия: Няма 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: Няма 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

Кръстовища -3920бр., пешеходни пътеки – 170бр., автогара – 1бр., подлези – 1бр., надлези – 

няма, светофарни 

уредби – 2бр. 
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надлези, 

осветление и 

светофари  

 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

няма 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

Учебни заведения със сигнализирани места за пресичане – 13бр.,с предпазни огради – 9бр., с 

ограничение на 

скоростта и осветеност – 17бр. 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

Автогара с изграден паркинг – 1бр., ЖП Гара с изграден паркинг – 1бр. 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

Наличие на обществен транспорт с Договор. Средна възраст на превозните средства над 15г.. 60% 

покритие на 

населените места в общината 

Автобуси, Наличие на училищни автобуси – 15 бр., средна възраст на превозните 
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извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

средства 2 бр. до 5години, 13 бр. между 11-15 години. Техническо състояние- добро. 

 

Община  

 

 

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

26,69км 

 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

331,97км 

 

Настилки  

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.): 

 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации:  

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние:  

 

Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):  

 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:  

 

Сигнализация и  
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маркировка 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: отговаря на генералния план 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: няма 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: нужда от преасфалтиране 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 70% 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: затревяване и частично захрастяване 

 

Процентен дял липсващи банкети: няма 

 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: задоволително 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсващи банкети: няма 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: няма 
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Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма 

 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

Добро състояние 

 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

няма 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

В много добро състояние 
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Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

В добро състояние 

 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

няма 

 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

8бр автобуси – 10години средна възраст – добро техническо състояние 

 

 

Община  

 

 

СВИЩОВ 

 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

53 км 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

350 км 
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Настилки  

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: 65% в добро техническо състояние. 225 км добра асфалтова настилка 

 

Основни видове деформации: единични пукнатини, дупки и слягания  

 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 7,7% от всички улици 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро техническо състояние на наличните настилки 

 

Основни видове деформации: единични пукнатини, дупки и слягания  

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 56% имат проблеми. VTR 2263  

Общински път от разклона на II – 52 край с. Ореш до с. Драгомирово път III – 302 е в много 

лошо състояние, ползва се само от селскостопански машини. Има изготвен проект за ремонт, но 

няма осигурено финансиране.  

 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: Добро състояние на наличната сигнализация и маркировка 

 

Основни видове несъответствия:  По част от улиците ( в малките населени места и малки улички 

в града) липсва маркировка и пътни знаци, което не е съществено за безопасността на 

движението. 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: Около 90% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: Добро състояние на наличната сигнализация и маркировка 

 

Основни видове несъответствия: Липсва пътна маркировка 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: Около 80% 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

 

по улици:  
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Общо състояние: Добро техническо състояние на наличните 

 

Основни видове несъответствия: Липсва или не отговаря на изискванията 

 

Процентен дял липсващи банкети: Около 18% 

 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: Добро техническо състояние на наличните 

 

Основни видове несъответствия: Различия в нивата на банкетите и настилките на пътя. 

 

Процентен дял липсващи банкети: Около 15% 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: Много добро техническо състояние на наличните ограничителни системи 

 

Основни видове несъответствия: Липса на ограничителни прегради и съоръжения по спирките и 

пред малките детски градини 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: Около 5% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: Задоволително състояние на мантинелите 

 

Основни видове несъответствия: Липсват елементи, корозия, опасни начало и край 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

Добро техническо състояние на наличните  
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Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

Изградени велоалеи само в гр. Свищов и са в добро състояние, но много малко. Градът има 

голяма денивелация и трудно се кара велосипед. 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

Пред всички учебни и детски заведения  в гр. Свищов и големите населени места, са предвидени 

и сигнализирани местата за пресичане. Има ограничители на скоростта и необходимото 

осветление. Не навсякъде са осигурени места за паркиране. 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

Има налични такива и са в добро състояние 

 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

В общината има изграден обществен транспорт до всички населени места. Средната възраст на 

МПС е около 11г. 

 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

Собствени автобуси 8бр.средна възраст 7г. и са в много добро техническо състояние. Наетите 

14бр. и средна възраст 11-15г., но има и на 20г. 
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предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

 

Община  

 

 

СТРАЖИЦА 

 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

91,629км +2км местни пътища 

 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

313 км 

 

Настилки  

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: незадоволително 

 

 

Основни видове деформации: разрушено асфалтово покритие, единични пукнатини,  слягания и 

липса на тротоари. 

 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 53% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: задоволително  

 

Основни видове деформации:  разрушено асфалтово покритие, единични пукнатини,  слягания 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 43% 

 

 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

 

по улици:  
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Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 12% знаково стопанство и 80% 

хоризонтална маркировка 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 90% хоризонтална маркировка 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

по улици:  

 

Общо състояние: няма 

 

Основни видове несъответствия: няма  

 

Процентен дял липсващи банкети: няма 

 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсващи банкети: 0% 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: няма 

 

Основни видове несъответствия: няма 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма 
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по общински пътища:  

 

Общо състояние: няма 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: няма 

 

Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

няма 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

Липсват изградени. В момента се проектират 1,2км в гр. Стражица 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

Прилежащите територии към училищата и детските заведения са осветени, сигнализирани, с 

видеонаблюдение. Разчертани са пешеходни пътеки, поставени са предпазни огради и светлинни 

пътни знаци. 

 

Автогари, ж.п. 

гари и 

Сигнализирани паркинги, пешеходни пътеки, осветени, с видеонаблюдение 
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прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

Няма обществен транспорт 

 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

4бр. училищни автобуси в добро техническо състояние, със средна възраст 12г. 

 

 

Община  

 

 

СУХИНДОЛ 

 

Дължина на 

общинска пътна 

мрежа /км/ 

22,15 КМ 

 

Дължина на 

улична мрежа 

/км/ 

 

40 КМ 

 

Настилки  

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: Състоянието на 40км улична настилка е добро. То е както следва за асфалтова 
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настилка: състоянието е отлично 2км, добро – 20км, задоволително – 4 км, незадоволително – 

3км и лошо състояние 3км.  

Трошенокаменната настилка: 

Задоволително – 2 км, незадоволително - 2км, лошо 2км. 

Земно насипна настилка: 

Незадоволително – 1 км  

Лошо – 1 км 

 

Настилка/състояние Отлично Добро Задоволително Незадоволително лошо 

Асфалт 2 20 4 3 3 

трошенокаменна   2 2 2 

Земни пътища    1 1 

 

 

Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания 

 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 30%  

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: Състоянието на 22.15кмобщинска пътна настилка е добро. То е както следва: 

Асфалтова настилка  

- добро – 16км 

- задоволително – 3км 

- незадоволително  - 3,15км. 

 

 

Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания  

 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 14% 

 

Сигнализация и 

маркировка 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: Добро 

 

Основни видове несъответствия: няма 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 0 

 

по общински пътища:  
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Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: 8км 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 0 

 

 

Банкети 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: незадоволително 

 

Основни видове несъответствия: недостатъчна ширина и затруднена проходимост 

 

Процентен дял липсващи банкети: 25% 

 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: недостатъчна ширина и затруднена проходимост 

 

 

Процентен дял липсващи банкети: 0 

Ограничителни 

системи 

/състояние/ 

 

 

по улици:  

 

Общо състояние: не са налични 

 

Основни видове несъответствия: липса оградни съоръжения пред учебни заведения 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 3% 

 

по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро 

 

Основни видове несъответствия: поставяне на допълнителни 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 14% 
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Кръстовища, 

пешеходни 

пътеки, спирки 

на градския 

транспорт, 

подлези и 

надлези, 

осветление и 

светофари  

 

На територията на община Сухиндол няма градски транспорт, подлези и надлези, и светофарни 

уредби. Пешеходните пътеки са обозначени съгласно последните изисквания на нормативната 

уредба. 

Велоалеи 

/дължина и 

състояние/ 

 

Не са налични 

 

Прилежаща 

инфраструктура 

около учебни 

заведения и 

детски градини 

от гледна точка 

на 

безопасността 

(места за 

пресичане и 

паркиране, 

предпазни 

огради, 

ограничения на 

скоростта, 

осветеност)  

/състояние/  

 

Пред учебните заведения и детски градини няма изградена предпазна ограда. 

 

Автогари, ж.п. 

гари и 

прилежащата 

към тях 

инфраструктура 

 

Не са налични 

 

Обществен 

транспорт 

(наличие, 

средна възраст, 

Павликени – Сухиндол – Горско Косово(част от Областната транспортна схема) 
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географско 

покритие, 

свързаност) 

/състояние/  

 

Автобуси, 

извършващи 

транспорт в 

системата на 

училищното и 

предучилищното 

образование 

(брой, средна 

възраст и 

техническо 

състояние)   

/състояние/  

 

Брой -3. Единият е до 5 години, а другите 2-10 години. 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 4 

 ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПЛАНА-ПРОГРАМА ПО БДП  

  
/попълва се от секретариата на ОКБДП на местата, маркирани в жълт цвят, съгласно подадената от членовете на ОКБДП 

информация/ 

Мярка 

 

 

Отговорник 

 

 

Докладване на изпълнението на мярката                    

/моля опишете конкретика/ 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 
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1.1 Подготовка на мерки по БДП за целите на 

разработване на годишна областна план-

програма по БДП; представянето им на 

секретариата на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

20 ноември на 

годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - разработена план –

програма за 2020г 

3. Община Елена – има разработена план-програма 

4. Община Златарица – разработена план –програма 

за 2020г 

5. Община Лясковец - разработена план –програма за 

2020г 

6. Община Павликени – изработена е годишна план – 

програма за 2020г. 

7. Община Полски Тръмбеш – на общинско ниво има 

изработена план-програма съгласно указанията 

8. Община Свищов – има разработена 

9. Община Стражица – разработена двугодишна 

общинска програма 2019-2020г 

10. Община Сухиндол има разработена  

1.2 Систематизиране на мерките по БДП за 

плановата година, представени от членовете 

на ОКБДП, в единна областна годишна План-

програма по БДП; представяне на План-

програмата в ДАБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

5 декември на 

годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

1. Планирани инициативи съвместно с МВР – Пътна 

полиция, РУО, Областно пътно управление – В. 

Търново 

2. Интерактивни обучения, свързани с употребата на 

алкохол и безопасността на движение на младите 

хора от област Велико Търново като пешеходци и 

водачи на МПС и риска от пътно-транспортни 

произшествия; 

3. Разпространение на здравно-образователни 

материали за превенция на употребата на алкохол и 

пътно-транспортния травматизъм. 

4. Провеждане на  специализирани операции на 

ОДМВР и ИААА 

5. Извършване на ремонт на уличната и пътна мрежа 

6. Обследвани аварийни участъци, докладвани на 

заседанията на областната комисия по БДП 

 

План – програмата 2020г е представена и съответно 

приета в ДАБДП в съответните срокове. 

1.3 Поместване на годишната областна План-

програма по БДП на интернет страницата на 

областна администрация  

Секретариат 

на ОКБДП  

31 декември 

на годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

да 
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1.4 Изпълнение на областна годишна План-

програма за БДП  

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Постоянен  

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – заложените мерки в 

план- програмата се изпълняват поетапно 

3. Община Елена - Ежегодно преди първия учебен ден се 
освежава пътната маркировка в близост до учебните 
заведения. Периодично се подменят и пътните знаци.  

4. Община Златарица – изпълнени са мерките, 

заложени в годишната план -програма 

5. Община Лясковец – изпълняват се мерките, 

заложени в план-програмата за 2020г. 

6. Община Павликени - Има изградена общинска комисия 
по БД от 03.02.2020г., четат се публично материали по БД 
по общински радиовъзел, пътна полиция Павликени  
предоставя ежемесечна информация за произшествията в 
общината. Ежегодно се закупуват пътни знаци, 
маркировъчна боя и други съоръжения във връзка с БД. В 
общината има назначено лице, отговарящо за БД. 

7. Община Полски Тръмбеш – задачите заложени в 

годишната план – програма са изпълнени 

8. Община Свищов- изпълнява се 

9. Община Стражица – изпълнена в основната си част 

с изключение на „Ремонт на общ.път VTR 2291“ 

10. Община Сухиндол: изпълнена 

 

Секретариат на ОКБДП 

Изпълнява се 

 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни 

заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите 

решения 

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Постоянен 

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – общинската комисия е 

присъствала на две заседания 

3. Община Елена - Редовно взимаме участие в областните 
комисии по БДП 

4. Община Златарица – представител на Общинската 

комисия е участвал в 4 заседания на ОКБДП 

5. Община Лясковец - - На всички заседания на 
областните комисии по БДП е участвал представител на 
Община Лясковец и взетите решения се изпълняват. 

6. Община Павликени - Служителят отговарящ за БД в 
общината участва редовно в областните комисии по БДП и 
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изпълнява взетите решения отнасящи се за община 
Павликени. 

7. Община Полски Тръмбеш – представител на 

общината е вземал участие в заседанията на 

областната комисия 

8. Община Свищов – Редовно се взема участие 

9. Община Стражица – Участие в 2бр. заседания на 

ОКБДП 

10. Община Сухиндол : 3 участия 

Секретариат на ОКБДП 

През 2020г са проведени 4 заседания 

1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП, 

организирани от ДАБДП  

ДАБДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Съгласно 

график на 

ДАБДП 

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – не са вземани участия в 

обучения 

3. Община Елена – редовно участие 

4. Община Златарица - представител на Общинската 

комисия е участвал в 2 обучения, организирани от 

ДАБДП 

5. Община Лясковец - Участие в онлайн обучение м. 
декември 2020 г. на членовете на ОК БДП 

6. Община Павликени – имаме участия в онлайн 

обученията, провеждани от ДАБДП 

7. Община Полски Тръмбеш – в организираните 

обучения са участвали наши служители 

8. Община Свищов – Редовно се участва в 

организираното обучение 

9. Община Стражица – участие в 1 обучение на ДАБДП 

10. Община Сухиндол: участие в 2 онлайн обучения 

Секретариат на ОКБДП 

Участва във всички проведени от ДАБДП обучения 

1.7 Изпълнение на методически указания на 

ДАБДП във връзка с политиката по БДП на 

общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея документи 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Постоянен  

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – изпълняват се стриктно 

методическите указания на ДАБДП 

3. Община Елена - да 

4. Община Златарица - На заседанията на Общинската 
КБДП - Златарица методическите указания на ДАБДП се 
свеждат своевременно и същите имат ръководна роля в 
политиката по БДП на общинско ниво 

5. Община Лясковец  - изпълняват се методическите 

указания на ДАБДП. 

6. Община Павликени – Методическите указания на 
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ДАБДП, отнасящи се за територията на община 

Павликени, се изпълняват редовно. 

7. Община Полски Тръмбеш - Методическите указания на 
ДАБДП са изпълнявани на общинско ниво 

8. Община Свищов – Стараем се да спазваме 

методическите указания  

9. Община Стражица – Тече текущо изпълнение 

10. Община Сухиндол: Изпълняват се мерките, 

набелязани от общинската комисия по безопасност 

на движението 

 

Секретариат на ОКБДП 

Изпълняват се стриктно 

1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни 

заседанията на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

На тримесечие  

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – доклади се предоставят 

при поискване 

3. Община Елена - да 

4. Община Златарица - Изпълнението на мерките по БДП 
се докладват на заседанията на ОКБДП – В. Търново на 
тримесечна база 

5. Община Лясковец – изготвят се доклади за 

определените отчетни периоди 

6. Община Павликени - Служебното лице по БД в 
общината, участва в тримесечните заседания на ОКБДП, 
където докладва за изпълнението на мерките отнасящи се 
за общината. 

7. Община Полски Тръмбеш - На всяко заседание на 
ОКБДП присъства представител на Община П.Тръмбеш 

8. Община Свищов – Поради извънредното положение 

се затрудни отчитането на тримесечие 

9. Община Стражица - периодично 

10. Община Сухиндол – периодично 

 

Секретариат на ОКБДП 

За всяко заседание на ОКБДП се изготвя доклад 

 

1.9 Подготовка на информация за целите на 

годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от 

членовете на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – доклади се предоставят 

при нужда 

3. Община Елена – докладва се при нужда 

4. Община Златарица - Изготвена е информация за целите 
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31 януари на 

годината, 

следваща 

отчетната 

година 

 

на годишен областен доклад по БДП 

5. Община Лясковец – Изготвя се годишен общински 

доклад 

6. Община Павликени - Служебното лице по БД в 
общината, участва в тримесечните заседания на ОКБДП, 
където докладва за изпълнението на мерките отнасящи се 
за общината. 

7. Община Полски Тръмбеш – събиране и обработка на 

информацията 

8. Община Свищов – Извършени са необходимите 

обходи и е събрана необходимата информация. Част 

от кметовете на населени места отказват да дадат 

необходимата информация по инфраструктурата 

9. Община Стражица – подготвя се 

10. Община Сухиндол – предоставя се в срок 

Секретариат на ОКБДП 

Изготвя се годишен областен доклад по БДП съгласно 

изискванията на ДАБДП 

 

 

1.10 Подготовка на обобщен годишен областен 

доклад по БДП на ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

25 февруари 

на годината, 

следваща 

отчетната 

година 

 

да 

1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП 

Председател 

на ОКБДП  

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

1. Община Велико Търново 

2.  Община Горна Оряховица - Ежемесечно комисията по 
БДП заседава и се предприемат мерки с цел по-добра 
организация на движението на пътни превозни средства и 
безопасността на придвижване на пешеходци. 
Направени са анализ на конкретни участъци с неясна 
сигнализация и при необходимост са поставени или 
премахнати излишни знаци и табели и маркировка. 
Въведен е режим за еднопосочно движение по 
определени улици. 

3. Община Елена – текущ анализ 
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4. Община Златарица - Разработените и изпълнявани 
мерки на общинско ниво са ефективни и допринасят 
съществено за ниското ниво на пътни инциденти на 
територията на община Златарица. Периодично се 
извършва анализ на конкретни участъци с неясна 
сигнализация или с липсваща такава и при необходимост 
се поставят или премахват излишни знаци и табели и 
маркировка. 

5. Община Лясковец - Полагат се усилия за 

изпълняване на мерките по БДП на територията на 
общината, които да бъдат ефективни и да допринасят за 
намаляване на ПТП и подобряване на общото състояние 
по БД и на пътната инфраструктура. 

6. Община Павликени - Мерките, които се изпълняват по 
БДП на територията на общината, са ефективни и 
допринасят за намаляване на ПТП и подобряване на 
общото състояние по БД и на пътната инфраструктура. 

7. Община Полски Тръмбеш - Приложените през 2020г. за 
осигуряване БДП на мероприятията на общината са 
ефективни по отношение намаляване на ПТП 

8. Община Свищов – Няма в щата на общината 

служител, който да е напълно ангажиран по БДП 

9. Община Стражица – Предстои разглеждане на 

отчета по БДП пред ОбС Стражица 

10. Община Сухиндол – текущ анализ 

Секретариат на ОКБДП 

Изпълнява се частчно с оглед извънредната 

епидемиологична обстановка 

1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране 

от членовете на ОКБДП на мерки по БДП  

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - В бюджета на Община 
Горна Оряховица се залагат ежегодно средства за 
подобряване на мерките по БДП 

3. Община Елена - да 

4. Община Златарица - Подобряване на състоянието на 
БДП по общинските пътища и улици в населените места е 
с приоритет в годишния общински бюджет 

5. Община Лясковец - Мерките по БДП се финансират от 
общинския съвет, при наличие на необходимия финансов 
ресурс 
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6. Община Павликени - Общинска администрация 
Павликени предвижда средства в годишния  общински 
бюджет приоритетно за рехабилитация и основен ремонт 
на общинската пътна мрежа. През 2020г.бяха 
рехабилитирани 13,00км. От общинската пътна мрежа. 

7. Община Полски Тръмбеш - Ежегодно в общинския 
бюджет се залагат минимални средства за текущ ремонт 
на улици и пътища на територията на общината 

8. Община Свищов – Трудно се случва 

9. Община Стражица – 12000лв за ограничителни 

системи в Стражица 

10. Община Сухиндол – 42 000лв общинска пътна 

мрежа и 18 000 лв текущ ремонт на улица Росица и 

обновяване на маркировката 

 

1.13 Повишаване капацитета на компетентните 

органи за управление, координация и контрол 

при настъпило ПТП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - При настъпило ПТП, РУ 
„Полиция“ на МВР Горна Оряховица информира 
своевременно Община Горна Оряховица. 

3. Община Елена - неприложимо 

4. Община Златарица – При настъпване на ПТП е 
създадена координация между отговорните служби за 
бърза реакция 

5. Община Лясковец - При настъпило ПТП , РУ „Полиция“ 
на МВР Горна Оряховица информира своевременно 
дежуртият по ОСС и УК в Община Лясковец и при 

необходимост общината съдейства. 

6. Община Павликени – При настъпило ПТП е 

създадена координация между отговорните служби 

и общината.  

7. Община Полски Тръмбеш - При настъпване на ПТП е 
създадена координация между отговорните служби за 
бърза реакция 

8. Община Свищов – Има добро взаимодействие между 

община, РУ, ОПУ 

9. Община Стражица- неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 

 

1.14 Провеждане на обществени консултации 

по важни теми в областта на БДП, насочени 

Членове на 

ОКБДП 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Не са провеждани 
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към установяване и отчитане на становищата 

на заинтересованите страни от гражданското 

общество 

 

 

Постоянен  

 

обществени консултации по теми в областта на БДП през 
отчетния период 

3. Община Елена – не са провеждани 

4. Община Златарица - Не са провеждани такива 
консултации с оглед предотвратяване разпространението 
на COVID-19 сред жителите. 

5. Община Лясковец – не са провеждани 

6. Община Павликени – Общината периодично 

информира гражданите по важни теми в областта на 

БДП чрез общинския радиовъзел и общинския 

вестник.  

7. Община Полски Тръмбеш  - При постъпили 
предложения от гражданското общество същите ще се 
разгледат и при възможност ще се изпълнят 

8. Община Свищов – Организиран са срещи от 

ръководството на общината и граждани по 

реализирането на ЕП по кв. „С. Ванков“ и ул. „П. 

Евтомий“. 

9. Община Стражица – не са провеждани 

10. Община Сухиндол – не са провеждани 

 

1.15 Подобряване на административния ресурс 

на органите на компетентните органи за 

управление на политиката по БДП  

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Вменяване в 

длъжностната характеристика на служител в 

общинската администрация на компетенции и 

отговорности, свързани с безопасност на 

движението по пътищата 

3. Община Елена - Общината не е обезпечена с 

необходимия ресурс  

4. Община Златарица - Община Златарица е обезпечена в 
достатъчна степен с човешки и технически ресурс за 
координация на общинската политика по БДП 

5. Община Лясковец - При наличие на финансов 

ресурс в Община Лясковец да се предвиди щат за 

специалист БД, с подходяща квалификация и 

компетенции, отговорно и за пътната безопасност 

6. Община Павликени – Общината е обезпечена с 

необходимия ресурс за координация на политиката 

по БДП. 

7. Община Полски Тръмбеш - Общината не е 

обезпечена с необходимия ресурс 
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8. Община Свищов – Общината не е обезпечена с 

необходимия ресурс за координация на политиката 

по БДП 

9. Община Стражица - няма назначено лице на щат 

към общинската администрация 

10. Община Сухиндол – няма назначено лице на щат 

към общинската администрация 

 

1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия 

човешки и технически ресурс за координация 

на областната политика по БДП 

 

Областна 

администрация 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Областна администрация 

Областна администрация не разполага с лице, назначено 

на щатна бройка, което да се занимава само и единствено 

с пътната безопасност. С тази функция е натоварен 

експерт в дирекция „АКРРДС“, който отговаря и за цялото 

регионално развитие в област Велико Търново. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в 

системата на образованието 

 

РУО 

Общини  

Постоянен  

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - От страна на Община Горна 
Оряховица не са провеждани обучения на децата 

3. Община Елена - Не са провеждани обучителни 
мероприятия с оглед предотвратяване разпространението 
на COVID-19 

4. Община Златарица - Не са провеждани обучителни 
мероприятия с оглед предотвратяване разпространението 
на COVID-19 

5. Община Лясковец - На 21 септември 2020 г. 

представители на КАТ-Горна Оряховица и 

полицейски участък Лясковец, изнесоха беседа 

пред учениците от град Лясковец на тема: „Пътна 

безопасност и как да се пазим от пътнотранспортни 

произшествия“ в подкрепа на призива „Остани жив! 

Пази Живота!“. Беседата е част от Дните на 

безопасността на пътя и във връзка с кампанията на 

Европейската мрежа на службите на пътна полиция 

„ROADPOL“ 

6. Община Павликени – в началния курс на училищата 

в община Павликени, се изучава БД по пътищата в 

часа на класа 

7. Община Полски Тръмбеш - Провежданите в училищата 
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и ДГ обучения по БДП са в съответствие с  изискванията на 
МОН 

8. Община Свищов – Изготвените планове по БДП за 

всяка учебна година се включва в образователно 

направление  - ОС /околен свят/ в детските градини 

и в часовете на класа „Човекът и обществото“ и 

„гражданско образование“ в училище.  

Изградени са комисии за работа по БДП, които се 

избират и гласуват  на педагогически съвет. Те 

следят за провеждането на ситуациите и 

залегналите задачи в темите, организиране на 

извънкласни занимания, участия в конкурси, 

обучения на педагозите и комисиите, организиране 

на състезания, участия в проекти. 

В детските градини и училищата в населените места 

няма обособени самостоятелни занимални, 

площадки или спортни площадки за обучение по 

БДП. Обучението се извършва в занималните, в 

класните стаи, като за целта се използват 

килимчета с улична маркировка, мини пътни знаци 

и мини светофари. За по – добра ориентация на 

децата в началото на учебната година се 

обособяват кътове по БДП, които поради разно 

възрастовия състав на децата почти се могат да 

останат до края на учебната година в 

първоначалния им вид. 

Всеки ден се провеждат „минутка“ – краткотрайно 

занимание, напомнящо на децата изискванията за 

безопасност на движението по пътя. 

9. Община Стражица – съгласно учебните планове 

10. Община Сухиндол – съгласно учебните планове на 

учебните заведения. 

 

РУО  

 Съгласно утвърдените Списък-Образец №1 и №2 за 

учебната 2019/2020 година и Списък-Образец №1 и №2 

за учебната 2020/2021 година обучението по 

безопасност на движението по пътищата е възложено на 

учители с придобита квалификация „Методика на 

обучението по Безопасност на движението по пътищата“. 
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През периода 1 януари 2020 г. – 30 юни 2020 година 

не са провеждани обучения на педагогически 

специалисти на училищно и национално ниво поради 

въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение 

във връзка с разпространението на COVID-19 на 

територията на Република България. 

В изпълнение на раздел VIII, А от Система за 

организация и управление на дейностите, свързани с 

възпитанието и обучение по БДП в системата на 

предучилищното и училищното образование, утвърдена 

със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката, през лятната ваканция и 

началото на учебната 2020/2021 година част от 

учителите, преподаващи БДП, са преминали обучение за 

актуализиране и поддържане на знанията им по БДП 

съобразно изменения в нормативната база, тенденциите 

при ПТП с деца, нови учебни помагала и дидактически 

средства, нови технологии и техники в обучението по 

БДП. Обученията са организирани от училищните 

ръководства и са проведени в електронна среда. 

• Изработване съвместно с родителите на най- 

безопасен маршрут от дома до училище и обратно за 

учениците от начален етап в началото на учебната 

2020/2021 година. 

• Проведени родителски срещи началото на 

учебната 2020/2021 година, на които е разяснена 

ползата от това, детето да бъде видимо на пътя като 

участник в движението – светлоотразителни елементи, 

светли дрехи. 

• Проведени срещи на ученици с представители на 

сектор „Пътна полиция” за безопасно участие на 

децата/учениците в движението по пътищата. 

• Осигурена видимост на деца и ученици, като 

пешеходци в тъмната част от денонощието, чрез 

светлоотразителни елементи. 

• Проведени извънредни инструктажи с ученици и 

родители, във връзка с претърпяни ПТП. 

2.2 Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието 

РУО 

Общини  

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - От страна на Община Горна 
Оряховица не са провеждани извънкласни инициативи за 
децата 
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3. Община Елена- Съвместно с МКБППМН и РУ Полиция се 
провеждат спортни игри на полигон свързани с участието 
в пътното движение 

4. Община Златарица - Не са провеждани извънкласни 
обучителни мероприятия с оглед предотвратяване 
разпространението на COVID-19 

5. Община Лясковец - Предвид въведените 

епидемиологични мерки няма проведени 

извънкласни занимания по БДП 

6. Община Павликени – провеждат се извънкласни 

инициативи по БДП – практически занимания с 

ученици. 

7. Община Полски Тръмбеш - През 2020г. не са 
организирани извънкласни мероприятия поради КОВИД-
19 

8. Община Свищов – Ежегодно в началото на учебната 

година се организират срещи с представители на 

Пътна полиция и КАТ. Те съдействат за 

провеждането на тренинги – обучителни ситуации 

във връзка с изпълнение на дейностите по 

ПРОГРАМА ПО БЕЗООПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА заложени в 

годишния план на институцията.  

Организиране и провеждане на игри „ Пепи и 

правилата за движение:. Обучение на децата за 

управление на велосипед и тротинетка през летния 

период в ДГ и училищата. 

Участия в конкурси за детска рисунка на тема БДП. 

Провеждат се открити педагогически ситуации по 

БДП, по различни теми „На улицата в безопасност“, 

във връзка с повишаване информираността на 

децата за опасностите, които крие за тях уличното 

движение. По време на ситуациите децата 

затвърждават и обогатяват знанията си за 

безопасно поведение  на улицата и ги прилагат в 

действие, включвайки се активно като участници в 

уличното движение. Провеждат се практически 

занятия на кръстовища на улицата, като децата 

обогатяват знанията си за пресичане частите на 

пътя. 

9. Община Стражица - не 
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10. Община Сухиндол – няма такива 

 

РУО  

 26.06.2020 г. – откриване на Кампанията „Пази детето 

на пътя". Деца от ДГ „Св. Св.Кирил и Методий", гр. Велико 

Търново участват в инициативи с представители на 

Община Велико Търново, Районно управление на МВР – 

Велико Търново, Регионална Дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението", Дарителско 

сдружение „Свети Иван Рилски". 

 Поради въведеното на 13 март 2020 г. извънредно 

положение във връзка с разпространението на COVID-19 

на територията на Република България и обявената от 14 

май извънредна епидемична обстановка състезание- 

викторина „Ваканция здравей! Да играем безопасно за 

учебната 2019/2020 година“ не е проведено. То се 

организира от Областна дирекция на МВР – Велико 

Търново и РУО – Велико Търново по инициатива на Главна 

дирекция „Национална полиция“ – гр. София. 

 

РЗИ 

Междуучилищна дискусия под надслов „Пияни от любов” сред 
ученици от 10 и 11 клас на четири Великотърновски училища; 

2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при 

осъществяване на организиран превоз на 

деца, свързан с учебна и/или извънучебна 

дейност в системата на предучилищното и 

училищно образование 

РУО 

Общини  

ООАА 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Организацията на 
транспорта за деца, свързан с учебна и/или извънучебна 
дейност се организира от съответното училище, РУО и 
фирмата извършваща съответния курс. Община Горна 
Оряховица няма отношение. 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица -  На водачите на автобуси в сферата 
на образованието се провежда ежедневен инструктаж. 
Ежедневно се осъществява контрол на техническото 
състояние на училищните автобуси 

5. Община Лясковец - Транспортът на деца, свързан с 
учебна и/или извънучебна дейност се организира от 
съответното училище. 

6. Община Павликени – за извънучебната дейност се 

използват училищните автобуси за организиран 
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превоз на деца, чрез което се ограничават 

рисковете от ПТП. 

7. Община Полски Тръмбеш - Училищните автобуси са в 
добро техническо състояние , което води до намаляване 
на риска от ПТП 

8. Община Свищов – чрез прецизиране на дейностите 

извън детската градина и училище институциите 

получават съдействие и подкрепа от община 

Свищов. Детските градини не разполагат със 

собствен транспорт. Пътуващи деца има в 

подготвителните групи в ДГ в населените места, 

които пътуват с автобуси на училищата  и се 

придружават от дежурните учители за деня от 

съответното училище. Родителите подписват 

декларации, че са запознати с условията на 

пътуването. Учителите от ДГ и училищата 

придружават, посрещат и изпращат децата от и до 

автобусите. 

С цел ограничаване на рисковете от ПТП при 

осъществяване на разходки и организиран превоз 

на децата са винаги оборудвани със 

светлоотразителни шалчета, шапки и жилетки. 

Учителите и помощния персонал задължително са 

със светлоотразителни жилетки. 

9. Община Стражица - не 

10. Община Сухиндол – спазване на изискванията по 

безопасност на движението 

11. РУО 

 Във връзка с началото на учебната 2020/2021 

година и осигуряване на безопасността на движението 

при организиране на ежедневния превоз на деца и 

ученици с автобуси през време на учебните занятия от 

Областен отдел „Автомобилна администрация“, Велико 

Търново е извършена проверка по спазване на 

нормативните изисквания и техническата изправност на 

автобусите, с които се извършват превози на деца и 

ученици от училищата в област Велико Търново. 

 При провеждане на обучения извън 

училището/детската градина, при провеждане на 

абитуриентски балове, олимпиади, състезания и други 
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организирани дейности, директорите на училищата и 

детските градини стриктно изпълняват задълженията си 

регламентирани с Наредба за детските и ученическите 

туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и чл. 15 от Наредба №10 за 

организация на дейностите в училищното образование, в 

т. ч. провеждане на инструктажи по транспортна 

безопасност с възрастните придружители и с учениците и 

децата. Спазват се изискванията за уведомление на РУО 

– Велико Търново в посочения в наредбата срок. 

Когато дадена туристическа изява се провежда с 

лицензирана туроператорска фирма РУО – Велико 

Търново съгласува спазването на чл. 82 от Закона за 

туризма, относно клаузите по двустранно подписания 

договор. 

 

ООАА 

ОО АА Велико Търново не разполага с инспектори 

осъществяващи контролна дейност. Инспекторите 

осъществяващи контролна дейност на територията на 

областите В. Търново, Плевен, Ловеч и Габрово след 

преструктуриране на ИА „АА“ през 02.2020г. са 

преназначени към РД „АА“ Плевен. 

 

2.4 Провеждане на кампании в областта на 

БДП, насочени към деца и ученици 

ОКБДП 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - От страна на Община Горна 
Оряховица не са провеждани кампании за БДП, насочени 
към децата 

3. Община Елена - Изнасяне на беседи с малките деца от 
представители на РУ Полиция гр. Елена 

4. Община Златарица - Проведена е кампания, чрез 
подготовка и раздаване на флаери за превенция на ПТП с 
участието на деца, при откриване на учебната 2020/2021 
година 

5. Община Лясковец - 2020 г. не е провеждана кампания 
за БДП, насочени към децата. 

6. Община Павликени -  в началото на учебната 

година се организират кампании по БД от 
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училищата в общината. 

7. Община Полски Тръмбеш - не са провеждани 

поради КОВИД 19 

8. Община Свищов – ежегодно учениците и децата 

участват в национална кампания „Без жертви на 

пътя“ 

9. Община Стражица - не 

10. Община Сухиндол – не са провеждани 

11. ОДМВР 

78бр. проведени беседи по безопасност на движението по 

пътищата с деца, ученици, родители и учители.с деца, 

ученици, родители и учители. 

12. РЗИ 

Разпространение на 6 заглавия образователни материали 
(листовки за водачи на МПС и пешеходци, за родители и деца; 
книжка „Първа помощ при пътнотранспортни произшествия” 
банери; дипляни „Да знаем как да опазим живота и здравето на 
децата на пътя и „Алкохолът – рисков фактор за ПТП” в тираж  529 
броя сред ученици, родители, медицински специалисти и 
педагози. 

2.5 Мерки на училищните комисии в 

развитието на средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна инфраструктура, и 

организация на движението в непосредствена 

близост до училището  

 

Училищни 

комисии 

РУО 

Постоянен 

РУО 

 Във всички учебни заведения са създадени 

училищни комисии по БДП /УКБДП/ за подпомагане 

директора в контрола на обучението по БДП, в 

създаването на условия за неговата ефективност, в 

реализацията на съвместни инициативи с институциите и 

обществеността за пътната безопасност на децата и 

учениците. В задълженията на УКБДП е заложено да 

изготвят предложения до кмета на съответната община 

за подобряване на прилежащата пътна инфраструктура 

преди началото на новата учебна година. 

 Директорите на ДГ и училища са издали заповеди 

за забрана на достъп на превозни средства в дворовете, 

извършва се системно наблюдение на състоянието на 

прилежащата към училището и ДГ пътна 

инфраструктура. При установени проблеми директорите 

своевременно уведомяват компетентните органи за 

наличие на необезопасени участъци и конфликтни точки и 

съдействат за обезопасяването им. Съвместно с 
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родителите се определят маршрутите на движение на 

учениците и при нужда се изготвят предложения до 

общините за обезопасяване на най-използваните 

маршрути. 

 Извършен е преглед в началото на учебната 

2020/2021 година на районите около училищата/ДГ във 

връзка с тяхното обезопасяване – пешеходни пътеки, 

пътни знаци и предпазен парапет пред централните 

входове на училищата и детските градини – съвместна 

проверка между Община Велико Търново и РУО – Велико 

Търново 

2.6 Организиране и провеждане на 

превантивни кампании за водачите на ППС с 

акцент върху превишената/несъобразена 

скорост, шофирането след употреба на 

алкохол, наркотични вещества и техните 

аналози, ползване на предпазни средства, 

техническата изправност на МПС,  поведение 

на участниците в движението при 

преминаване на автомобил със специален 

режим на движение, др. 

ОКБДП 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – през отчетния период 

не са провеждани превантивни кампании 

3. Община Елена - Демонстрация на специални очила, 
които дават представа на децата за ефекта от употребата 
на алкохол и упойващи вещества 

4. Община Златарица - Проведена е кампания, чрез 
подготовка и раздаване на флаери за превенция на ПТП 
/използвани са графични изображения разработени от 
ДАБДП/ на 29-ти юни – ден на безопасността на 
движението по пътищата 

5. Община Лясковец - в отчетният период не е 

провеждана превантивна кампания. 

6. Община Павликени – периодично се провеждат 

кампании за водачите на ППС с акцент върху 

несъобразената скорост, употребата на алкохол и 

др. от специализирано звено на КАТ „Пътна 

полиция“ при РУ на МВР – Павликени. 

7. Община Полски Тръмбеш - Пътна полиция организира 
и провежда превантивна дейност за водачите на МПС чрез 
СПО 

8. Община Свищов -    не 

9. Община Стражица - не 

10. Община Сухиндол – не са провеждани 

 
ОДМВР 
Провеждане на ежемесечни СПО по линия на пътната 

безопасност.  
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РЗИ 

 5 демонстрации на алкоочила и интерактивни обучения на 86 

ученици от среден и горен курс на обучение в град Велико  
Търново по теми, свързани с употребата и злоупотребата с 
алкохол, в т.ч. риска от пътно-транспортни произшествия. 

 Интерактивна информационна акция „Митове и факти за 

алкохола и любовта“ сред потребители на дневен център за 
социални услуги. 

2.7 Специализирани мерки за рискови групи 

водачи: млади водачи, водачи с регистрирани 

нарушения, водачи на възраст над 65 г. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

не 

2.8 Актуализация на знанията на водачите на 

МПС във връзка с настъпили промени в 

законодателството и др. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

ООАА 

Стриктно спазване на изискванията на Наредба № 

38/16.04.2004г. относно условия и реда за провеждането 

на изпити на кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС 

2.9 Провеждане на единна и целенасочена 

комуникационна и медийна политика 

 

ОКБДП 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - През отчетния период не е 
провеждана единна и целенасочена комуникационна 

и медийна политика в областта на БДП 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица - Осигурена е възможност на 
медиите за достъп до работата на ОбщКБДП- Златарица 

5. Община Лясковец - Провеждане на обществени и 

разяснителни кампании за взаимовръзката между 

скоростта на движение, спирачния път на 

превозното средство, силата на удара и риска от 

причиняване на смъртта на пешеходци, които са 

отразени от местното кабелно радио и публикувани 

на интернет страницата на Община Лясковец. 

6. Община Павликени – община Павликени провежда 

целенасочена комуникационна политика в областта 

на БДП чрез общински вестници и радио възел. 

7. Община Полски Тръмбеш -не 

8. Община Свищов – провеждат се активни 

информационни кампании по изпълнение на 

дейности по годишните планове на институциите, 

обвързани с програмата по БДП за всички възрасти. 



101 

 

Провеждат се кампании за информираност и 

подкрепа на семейството чрез тематични 

родителски срещи по програмата за БДП. Всички 

провеждани събития, които касаят БДП се отразяват 

в сайтовете на Община Свищов и отдел 

„Образование“. 

9. Община Стражица- не 

10. Община Сухиндол- неприложима 
ОДМВР 
Периодични брифинги и предоставяне на информация с 

местни и регионални медии за предстоящи и/или 

проведени СПО по безопасност на движението. 

2.10 Разработване и изпълнение на тематични 

програми за информираност на отделните 

целеви групи от населението; организиране и 

провеждане на национални, регионални и 

местни инициативи 

 

ОКБДП 

Постоянен 

БЧК 
През отчетни период са обучени по първа долекарска помощ 1666 
курсиста.Организирани 5 демонстрации по първа помощ при ПТП 
от доброволци на БМЧК. Проведени 2 информационни кампании 
за безопасност на движението 

2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на 

безопасността на движение по пътищата 

 

ОКБДП 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – не се отбелязва 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица - Проведена е кампания, чрез 
подготовка и раздаване на флаери за превенция на ПТП 
/използвани са графични изображения разработени от 
ДАБДП/ на 29-ти юни – ден на безопасността на 
движението по пътищата 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени – чрез викторина по БДП 

7. Община Полски Тръмбеш - През 2020г. във всички 
кметства на територията на общината беше проведена 
кампания чрез разлепяне на плакати 

8. Община Свищов - провеждат се рисунка на асфалт 

и различни състезателни игри на спортните 

площадки за отбелязване деня за БДП. 

9. Община Стражица - не 

10. Община Сухиндол – не е отбелязван 

РУО 

 Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на 

движение по пътищата: 

- дистанционно проведени уроци, в които са 
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представени видео-клипове и изготвени от учителите, 

преподаващи БДП, презентации по четирите тематични 

визуализационни материали: „Пиши, когато стигнеш!“, 

„Скоростта убива!“, „Коланът спасява живот!“ и „На пътя 

животът е с предимство!“; 

- организирани изложби на рисунки на тема „Аз зная 

правилата за безопасно движение като пешеходец, 

пътник и велосипедист“; 

- на електронните страници на училищата са 

създадени рубрики по БДП, които включват информация 

и материали за 29 юни – денят на безопасността на 

движение по пътищата. 

 

РЗИ 

 Популяризиране на 29 юни – Ден за безопасност на движение 

по пътищата, 
под мотото „На пътя животът е с предимство!“ с призив всички 
участници в пътното 
движение да бъдат по-внимателни и отговорни – не само към 
себе си, но и към всички други участници в движението; 16 
септември - Ден без загинали на пътя и 
Седмицата (16-22 септември 2020 г.) за превенция на детската 
пътна безопасност 
под надслов „Остани жив! Пази живота!“. Изготвените 
информационни материали 
на събитията /информации, табла и плакати/ бяха публикувани на 
сайта на РЗИ – 
Велико Търново, изложени във фронт-офиса на инспекцията и 
експонирани в 
детските градини „Слънце“, „Първи юни“ и „Соня“ във Велико 
Търново. 
 
ОПУ 
Денят на безопасността на движение по пътищата е отбе- 

лязан от ОПУ-В.Търново. 

2.12 Отбелязване на Европейската седмица на 

мобилността,  Международния ден за 

безопасност на движението по пътищата,   

Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD, 

ОКБДП 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – не се отбелязва 

3. Община Елена - Организират се бдения от ученици на 
кръстовищата съвместно с представители на полицията и 
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Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и др. 

 

младежки червен кръст 
4. Община Златарица - За всяко от посочените събития 

беше своевременно информирана обществеността в 
общината чрез публикации във фейсбук група „Община 
Златарица 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени – отбелязва се в общината чрез 

публикации в местните вестници и общинския радио 

възел. 

7. Община Полски Тръмбеш - Европейския ден без 

жертви на пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия и дрл 

През 2020г. във всички кметства на територията на 
общината беше проведена кампания чрез разлепяне на 
плакати 

8. Община Свищов – всяка година образователните 

институции отбелязват Европейската седмица на 

мобилността,  Международния ден за безопасност 

на движението по пътищата,   Европейския ден без 

жертви на пътя/EDWARD и участниците получават 

сертификати за участие в кампаниите. 

Всички възрастови групи в детските градини 

участваха в Европейската седмица на мобилността, 

организирана от ROAPOL под мотото :Остани 

жив!Пази живота!“. 

9. Община Стражица – общината участва в 

националните кампании 

10. Община Сухиндол – не е отбелязван 

РУО 

 В периода 16.09. – 22.09.2020 г. като „Дни на 

безопасността на пътя“ е проведена Европейската 

седмица на мобилността, под мотото „Остани жив! Пази 

живота!“ 

Във връзка с провеждане на инициативата в 

училищата, детските градини и центровете за подкрепа 

на личностното развитие от областта е извършено 

следното: 

- образователните институции се регистрират като 

партньори на адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu; 
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- дават обещание за безопасно поведение на пътя 

чрез попълване на формуляр, който се изтегля от 

интернет страница на ROADPOL; 

- публикуват на интерактивната карта на 

страницата на ROADPOL събитие, участие или други 

дейности, свързани с кампанията; 

- разпространят информация (снимка, видео, друга 

илюстрация), изобразяваща с ръце символа за нула 

загинали при катастрофа. 

- участват в инициативата с различни събития – 

концерт, беседа, семинар и др. 

 Образователните институции от област Велико 

Търново се включват с различни инициативи в 

Международния ден за безопасност на движението по 

пътищата, Европейския ден без жертви на пътя, 

Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия. 

 

ОПУ 
Европейската седмица на мобилността, Международния 

ден за безопасност на движението по пътищата, Евро- 

пейския ден без жертви на пътя/EDWARD, Световния ден 

за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни про- 

изшествия са отбелязани от ОПУ-В.Търново 

2.13 Рутинно и системно прилагане на 

комплекс от мерки по БДП спрямо работещите 

в държавните институции за предпазването им 

от ПТП при взаимодействие с пътната система 

съгласно разработената от ДАБДП 

стандартизирана методология 

 

ОКБДП 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Разработена е система 

от мерки за предпазване на служителите и 

работниците от наранявания или загуба на живот в 

резултат на ПТП при изпълнение на служебните си 

задължения. Всички служители са запознати с нея. 

Извършване на периодичен инструктаж на нови и 

пътуващи служители от администрацията с 

обществен и личен превоз. Актуализиране на 

мерките при необходимост 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица - Общината за предпазването им 

от ПТП при взаимодействие с пътната система 

/съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана 

система от мерки/ 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени – В община Павликени е 
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разработена система от мерки за предпазване на 

служителите и работниците от наранявания или 

загуба на живот в резултат на ПТП при изпълнение 

на служебните си задължения. Всички служители са 

запознати с нея.   

7. Община Полски Тръмбеш - не 

8. Община Свищов – проведен е извънреден 

инструктаж със служителите на общината, които 

управляват МПС.  В началото на всяка учебна 

година директорите издават заповеди за забрана 

влизане на МПС в дворовете на детските градини. 

Заключват се външните дворни врати на ДГ. 

Наличие на предпазен /ограничителен/ парапет в 

ДГ, които граничат с оживена улица. 

9. Община Стражица – текущ инструктаж 

10. Община Сухиндол – предвижда се изработване на 

мерки по БДП спрямо работещите в общинската 

администрация за предпазването им от ПТП при 

взаимодействие с пътната система. 

РУО 

 В РУО – Велико Търново стриктно се спазва 

утвърдената със Заповед №РД 09-2061/08.08.2019 г. на 

министъра на образованието и науката Система от мерки 

на МОН за безопасност на движение по пътищата.  

Представител на РУО – Велико Търново се включи 

в организираното от Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ (ДАБДП) онлайн обучение на 2 

септември 2020 г. 

 

 

ОПУ 
Системно е прилаган комплекс от мерки по БДП спрямо 

работещите в ОПУ-В.Търново за предпазването им от ПТП 

при взаимодействие с пътната система съгласно разра- 

ботената от ДАБДП стандартизирана методология 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН 

3.1 Провеждане на обучения на тема реакция 

при настъпило ПТП и оказване на първа помощ 

на пострадали; оборудване на автомобилите с 

пакети за оказване на първа помощ 

ОДМВР 

Постоянен 
ОДМВР 
През изминалата 2020 г. в рамките на ОДМВР – Велико 

Търново са проведени 12 бр. обучения. 
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3.2 Анализ на травматизма по места и часови 

интервали с цел засилване на контролната 

дейност в определени участъци 

 

ОДМВР 

Постоянен 
ОДМВР 
Ежемесечни анализи на пътнотранспортната обстановка в 

областта. 

3.3 Подобряване информираността на 

широката общественост за резултатите от 

контролната и аналитичната дейност 

 

ОДМВР 

Постоянен 
ОДМВР 
Ежемесечни анализи. 

3.4 Провеждане на специализирани операции 

след направен анализ на пътнотранспортната 

обстановка 

 

ОДМВР 

Постоянен 
ОДМВР 
Ежемесечни СПО Пешеходец и контрол на скоростните 

режими. 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Прилагане на методика за планиране и 

управление на дейностите по републикански 

пътища, разработена от АПИ  

ОПУ 

Постоянен 

Постоянно се прилага методика за планиране и управ- 

ление на дейностите по републикански пътища, разрабо- 

тена от АПИ. 

4.2 Прилагане на методика за планиране и 

управление на дейностите по общински 

пътища и улици, разработена от ДАБДП  

 

Общини 

Постоянен 

1. Община Велико Търново - неприложимо 

2. Община Горна Оряховица - неприложимо 

3. Община Елена – неприложимо 

4. Община Златарица - неприложимо 

5. Община Лясковец – неприложимо.  

6. Община Павликени – неприложимо 

7. Община Полски Тръмбеш - неприложимо 

8. Община Свищов – неприложимо 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол – неприложимо 

4.3 Координация и взаимодействие между 

стопаните на пътища (общини и ОПУ) с 

ОДМВР, с цел съвместни действия по 

подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Между стопаните на 
пътищата има взаимодействие и координация с цел 
подобряване на безопасността на пътната 
инфраструктура 

3. Община Елена - работим съвместно с ОПУ – В. 

Търново 

4. Община Златарица - В състава на Общинската КБДП е 
включен представител на РУ- Елена с цел съвместни 
действия за подобряване безопасността на пътната 
инфраструктура 



107 

 

5. Община Лясковец - Съвместно РУ на МВР Г. 

Оряховица и Областно пътно управление 

общината прави обходи на всички пътища от 

републиканската и общинска пътна мрежа на 

територията на Община Лясковец. Поради 

усложнената епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 не е извършен 

пролетния обход през 2020 г. на общинските 

пътища 

6. Община Павликени – целогодишно трите 

институции съвместяват действия си за 

подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура.  

7. Община Полски Тръмбеш - Общината осъществява 
бързи и координирани действия с институциите имащи 
отношение за БДП 

8. Община Свищов – редовни срещи и обсъждания. 

9. Община Стражица – съществуващи традиционни 

връзки и взаимодействия между Общината, МВР и 

ОПУ  

10. Община Сухиндол – добра комуникация 
 
 
 ОПУ 
Постоянно се осъществява координация и взаимодей- 

ствие между ОПУ-В.Търново и ОДМВР-В.Търново, с цел 

съвместни действия по подобряване безопасността на 

пътната инфраструктура 
 
 
 

4.4. Предоставяне на данни от Общината за 

поддържане на ГИС-базиран масив от 

информация, свързана с общинската и улична 

пътна мрежа 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново - неприложимо 

2. Община Горна Оряховица – неприложимо 

3. Община Елена - неприложимо 

4. Община Златарица – неприложимо 

5. Община Лясковец - неприложимо 

6. Община Павликени – неприложимо  

7. Община Полски Тръмбеш - неприложимо 

8. Община Свищов – неприложимо 

9. Община Стражица – неприложимо 

10. Община Сухиндол – неприложимо 
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ОПУ 
Постоянно се предоставят на данни за поддържане на 

ГИС-базиран масив от информация, свързана с 

републиканската пътна мрежа. 

4.5 Докладване и анализ на информация, 

свързана с пътната безопасност, на 

заседанията на ОКБДП  

Общини 

ОПУ 

Минимум 

четири пъти 

годишно 

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – докладване при 

необходимост 

3. Община Елена – при необходимост 

4. Община Златарица - Задължително една от точките от 
дневния ред на всяко заседание на Общинската КБДП е 
докладване и анализ на информация, свързана с 

пътната безопасност 

5. Община Лясковец - След проведените огледи по 
пътната мрежа на територията на общината се изготвя 
информация за състоянието на пътищата и подготовката 
за следващия сезон, която се разглежда в общинската 
комисия по БДП и се внася в Общински съвет за 
приемане 

6. Община Павликени – на всички заседания на 

ОКБДП, представителят на община Павликени 

внася и представя необходимата информация. 

7. Община Полски Тръмбеш - На всяко заседание на 
ОКБДП представител на общината взема отношение 
свързано с пътната безопасност 

8. Община Свищов – при поискване е докладвана 

9. Община Стражица – представя се 

10. Община Сухиндол – докладва се 
 
ОПУ 
Минимум 4 пъти през 2020 г. е докладвана и анализирана 

информация, свързана с пътната безопасност, на 

заседанията на ОКБДП 

4.6 Приоритизиране на целенасочени 

инвестиции в пътни участъци с най-висока 

концентрация на ПТП и/или с най-висок 

потенциал за намаляване на риска от ПТП 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен  

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - През отчетния период 

не са идентифицирани участъци с висока 

концентрация на ПТП 

3. Община Елена - Периодично служители на МВР 
предоставят информация за участъци с висока 
концентрация на ПТП. Същите се анализират и се 
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набелязват превантивни мерки 

4. Община Златарица - Не са локализирани такива 
участъци на територията на община Златарица 

5. Община Лясковец - На територията на Община 
Лясковец няма участъци с концентрация на ПТП 

6. Община Павликени – при разработване на 

годишния план за капиталови разходи на 

общината, приоритетно се залагат средства за 

пътни участъци с висок риск от ПТП по уличната и 

общинска пътна мрежа. 

7. Община Полски Тръмбеш - Приоритизират се местата 
с концентрация на ПТП и се взимат мерки за тяхното 
намаляване 

8. Община Свищов – в района на Община Свищов 

няма участъци с висока концентрация на ПТП 

9. Община Стражица – няма такива 

10. Община Сухиндол  - липсват такива 

ОДМВР 
Направени 278 писмени предписания до стопаните на 

Пътя 

 

 

ОПУ  

Приоритетно са извършвани огледи и са насочвани 

инвестиции в пътни участъци с най-висока концентрация 

на ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване на 

риска от ПТП чрез промяна в ОД и подобряване на 

видимостта в участъците 

 

4.7 Информиране на водачите за пътни 

участъци с висока концентрация на ПТП чрез 

използване на комуникационни канали и 

средства за визуализация 

 

Общини 

ОДМВР 

ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - През отчетния период 

не са идентифицирани участъци с висока 

концентрация на ПТП 

3. Община Елена – няма такива 

4. Община Златарица - Не са локализирани такива 
участъци на територията на община Златарица 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени – общината отделя средства 

за сигнализиране на пътни участъци с висока 

концентрация на ПТП и информира водачите на 

ППС в общината. 
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7. Община Полски Тръмбеш - Визуализират се със 
пътни знаци и табели за да се заостри вниманието им 

8. Община Свищов - не 

9. Община Стражица – няма такива 

10. Община Сухиндол - липсват такива 
ОДМВР 
 
Не 
ОПУ 
От страна на ОПУ-В.Търново предупреждението на водачите на 
МПС за наличието на пътни участъци с висока концентра- 

ция на ПТП се осъществява чрез монтаж на пътен знак 

А40 и предупредителни табели 
 
 

4.8 Изпълнение на насоките на Европейската 

комисия за разработване и прилагане на 

планове за устойчива градска мобилност с 

приоритет в областните градове 

 

Общини  

2021 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - През отчетния период 

не са разработвани мерки за устойчива градска 

мобилност 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица - Пътното движение в населените 
места не е с висока степен на интензивност, за да налага 
планиране на устойчива градска мобилност 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени – в община Павликени няма 

разположен областен град 

7. Община Полски Тръмбеш - На територията на 
общината няма необходимост от разработване на 
планове 

8. Община Свищов - неприложимо 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 

4.9 Прилагане на процедури за управление на 

пътната безопасност в границите на 

населените места 

Общини 

Постоянен  

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - През отчетния период 

не са разработвани и приемани генерални 

планове за организция на движението в 

населените места 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица –не  

5. Община Лясковец - не 
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6. Община Павликени – под ръководството на лице 

по БД в общината се попълва знаковото 

стопанство по улиците в населените места. 

7. Община Полски Тръмбеш – не е необходимо 

8. Община Свищов - неприложимо 

9. Община Стражица – няма създадени планове за 

организация на движението в населените места в 

общината 

10. Община Сухиндол - неприложимо 

4.10 Изпълнение/актуализация на генерални 

планове за организация на движението в 

населените места 

Общини 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – неприложимо. 

Община Горна Оряховица няма разработен ГПОД. 

3. Община Елена 

4. Община Златарица – не е разработван ГПОД до 

настоящия момент 

5. Община Лясковец - Община Лясковец няма 
изработени Генерални планове за организация на  

движението в населените места 

6. Община Павликени – в момента се разработва 

Генерален план за организацията на движението 

в гр. Павликени 

7. Община Полски Тръмбеш - За територията на 
гр.П.Тръмбеш е разработен генерален план за 
организация  на движението, който е актуализиран 
през2018г. За 2020г. не е възниквала необходимост от 
актуализация 

8. Община Свищов – няма необходимите средства за 

това 

9. Община Стражица - няма 

10. Община Сухиндол - неприложимо 

4.11 Прилагане на ефективен контрол при 

управление на договорите за проектиране и 

строителство, и поддържане на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - През отчетния период 

са извършени рехабилитация и текущ ремонт на 

част от общинската и улична пътна мрежа на 

територията на община Горна Оряховица. От 

страна на Община Горна Оряховица е 

осъществяван инвеститорски контрол за всеки 

извършен ремонт 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица – осъществява се 

5. Община Лясковец - В Община Лясковец се изпълнява 
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инвеститорски контрол и строителен надзор по 
сключените договори за изпълнение на дейностите по 
поддръжка и ремонт на уличната мрежа и общинските 
пътища 

6. Община Павликени – приемането на проектите за 

строителство и поддържане на общинската и 

уличната пътна мрежа се осъществява от 

специалистите в общината, като се ползват и  

услугите на специализираните фирми по 

строителен надзор. 

7. Община Полски Тръмбеш - Към договорите се 
разработват технически спецификации .За тяхното 
спазване следи определено длъжностно лице за 
контрол по съответния договор 

8. Община Свищов – винаги се изготвят и прилагат 

проекти по ВОД и Организация на движението. 

Приемателните комисии контролират стриктно 

проектите. 

9. Община Стражица – прилага се контрол при 

проектирането на нови и реконструирани пътища. 

10. Община Сухиндол  - извършван е контрол през 

2020г 
ОПУ 
Прилаган е постоянен ефективен контрол от страна на 

ОПУ като инвеститор при управление на договорите за 

проектиране и строителство, и поддържане на пътната 

инфраструктура от фхирмите-изпълнители по договорите 
 

4.12 Интегриране на научните изследвания и 

добрите практики в областта на пътната 

безопасност 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – не са провеждани 

изследвания на добри практики. 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица – осъществява се 

5. Община Лясковец –не 

6. Община Павликени -  общинската администрация 

ползва  публикации в тази област на специалисти 

от УАСГ – София, ДАБДП и специалистите от 

областната администрация 

7. Община Полски Тръмбеш - Общината прилага всички 
познати добри практики по отношение на пътната 
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безопасност 
8. Община Свищов - не 

9. Община Стражица - не 

10. Община Сухиндол – не 
 
ОПУ 
Научните изследвания и приложението на добрите прак- 

тики в областта на пътната безопасност са в компетен- 

циите на Институт по пътища и мостове и Дирекция „Път- 

на безопасност и планиране на дейностите по РПМ“, при 

АПИ. 
 

4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за 

развитие на пътната инфраструктура в 

годишните бюджетни разчети на АПИ и 

общините 

Общини 

АПИ/ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица 

3. Община Елена 

4. Община Златарица 

5. Община Лясковец - приоритетни мерки за 

развитие на пътната инфраструктура се включват 

в годишните бюджетни разчети  на община 
Лясковец 

6. Община Павликени 

7. Община Полски Тръмбеш 

8. Община Свищов - не 

9. Община Стражица 

10. Община Сухиндол 
 
АПИ/ОПУ 
 
Бюджетирането на приоритетни мерки за развитие на път- 

ната инфраструктура е в компетенциите на АПИ. ОПУ из- 

готвят доклади до АПИ за необходимите мерки. 
 

4.14 Извършване на цялостна оценка на 

транспортно-експлоатационното състояние на 

пътната мрежа като база за подготовка на 

инвестиционната програма в частта на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Периодично се правят 

обходи по пътната мрежа, с цел подготовка на 

инвестиционната програма в частта на пътната 

инфраструктура 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица – беше извършена цялостна 

оценка на транспортно-експлоатационното 

състояние на пътната мрежа 
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5. Община Лясковец - Ежегодно се извършват огледи и 
оценка на транспортно-експлоатационното 

състояние на пътната мрежа при изготвяне на 

инвестиционната програма 

6. Община Павликени – Тази дейност, се извършва от 
общинска администрация ежегодно във връзка с 
подготовката на годишните програми за капиталови 
разходи 

7. Община Полски Тръмбеш - Минимум два пъти 
годишно се извършва цялостна оценка на 
експлоатационното състояние на пътната 
инфраструктура 

8. Община Свищов - не 

9. Община Стражица - не 

10. Община Сухиндол – извършва се 
 
ОПУ 
ОПУ-В.Търново извършва постоянно оценка на безопасността на 
републиканската пътна мрежа на територията на областта 

съгласно Директивите на ЕС и указанията на АПИ 
 

4.15 Засилване на контрола по изпълнението 

на договорите за пътно поддържане през 

зимния сезон (ноември-март) 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Община Горна 
Оряховица проверява изпълнението на договорите за 
пътно поддържане през зимния сезон 

3. Община Елена – осъществява се 

4. Община Златарица – осъществява се 

5. Община Лясковец - В Община Лясковец се 

изпълнява контрол по сключеният договор за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Зимно поддържане и снегопочистване на 

уличната мрежа в населените места и общинската 

междуселищна пътна мрежа на територията на 

Община Лясковец за експлоатационните сезони 

2019-2020 година и 2020-2021 година”, съгласно 

приетите Вътрешни правила за организацията, 

подготовката и провеждането на зимното 

поддържане и снегопочистване на уличната 

мрежа в населените места и общинската 

междуселищна пътна мрежа на територията на 



115 

 

община Лясковец 

6. Община Павликени – В общината има лице 
отговарящо за зимното снегопочистване, като съответно 
извършва и контрол върху качеството на работата на 
фирмата под държаща уличната и общинска пътна 
мрежа 

7. Община Полски Тръмбеш - В договорите за пътно 
поддържане са заложени клаузи касаещи контрола по 
изпълнението им 

8. Община Свищов – постоянен контрол за 

извършваната дейност от поддържащите фирми. 

9. Община Стражица - да 

10. Община Сухиндол – извършва се 
 
ОПУ 
По принцип контролът по изпълнението на договора за 

пътно поддържане през зимния сезон (ноември-март) е 

приоритетен, засилен и постоянен 
 
 
 

4.16 Координация между стопаните на пътища 

общините и ОПУ във връзка с планиране и 

изпълнение на мерките за развитие на 

републиканската пътна инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Между Община Горна 
Оряховица и ОПУ има добра координация и 
сътрудничество при изпълнение на мерките за 

развитие на републиканската пътна 

инфраструктура 

3. Община Елена - да 

4. Община Златарица – осъществява се 

5. Община Лясковец - Има добра комуникация с ОПУ 

по всички направления 

6. Община Павликени - Общинска администрация 
ежегодно съгласува мерките за развитие на 
Републиканската пътна инфраструктура с ОПУ В. 
Търново 

7. Община Полски Тръмбеш - Осъществяваме такава 
координация с ОПУ 

8. Община Свищов – благодарение на тази 

координация и настояването на Общинското 

ръководство са предприети необходимите 
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действия по ремонт на път II -52 от с. Вардим до 

гр. Свищов 

9. Община Стражица - да 

10. Община Сухиндол – координира се 
 
 
ОПУ 
Осъществява се постоянна координация между ОПУ и 

общините във връзка с планиране и изпълнение на мер- 

ките за развитие на републиканската пътна инфраструк- 

тура. Ежегодно се сключват споразумителни протоколи за 

съвместно поддържане на републиканските пътища в 

урбанизираните територии на градовете 
 

4.17 Извършване на огледи на състоянието на 

пътната инфраструктура, съвместно преди 

настъпване на летния сезон, началото на 

учебната година, преди началото и след края  

на зимния сезон 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Извършват се огледи 
минимум два пъти в годината от комисия на Община 

Горна Оряховица, която е проучила мерките за 

безопасно пешеходно движение около детските 

ясли, градини и училищата на територията на 

Горна Оряховица 

3. Община Елена - да 

4. Община Златарица - Беше извършен цялостен оглед 
на състоянието на пътната  инфраструктура, 

преди настъпване на летния сезон и началото на 

учебната година и преди началото на зимния 

сезон съвместно с представител на РУ- Елена 

5. Община Лясковец - Съвместно РУ на МВР Г. 

Оряховица и Областно пътно управление  

общината прави обходи на всички пътища от 

републиканската и общинска пътна мрежа на 

територията на Община Лясковец 

6. Община Павликени - редовно се извършват 

огледи преди летния сезон, преди началото на 

учебната година и есенно – зимния сезон, като за 

констатираните забележки се съставят протоколи 

и отстраняването им се залага в съответните 

планове и програми. 

7. Община Полски Тръмбеш - Общината редовно 
извършва огледи на пътната инфраструктура в 
определените периоди 
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8. Община Свищов – редовно се извършват проверки 

от назначената комисия 

9. Община Стражица - да 

10. Община Сухиндол – да 
 
 
ОДМВР 
Извършват се 
 
ОПУ 
Извършват се огледи на състоянието на РПМ от ОПУ съв- 

местно с ОД на МВР преди настъпване на летния сезон, 

началото на учебната година, преди началото и след 

края на зимния сезон. ОПУ незабавно реагира на 

подадени сигнали от Пътна пълиция, РУ на МВР, общини, 

кметове и граждани 

4.18 Проектиране и строителство на участъци 

от републиканските пътища  

 

ОПУ 

Постоянен 

ИЗВЪРШЕНИ ПРЕВАНТИВНИ РЕМОНТИ НА 

УЧАСТЪЦИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИТЕ 

ПЪТИЩА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 

 
- ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ ІІ-52 ГРАНИЦА С ОБЛАСТ 
РУСЕ – 
ВАРДИМ – СВИЩОВ ОТ КМ 34+000 ДО КМ 42+200 

2019/2020 г. 

Обща дължина: 8,2 км. 
 
- ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ ІІ-52 ВАРДИМ – СВИЩОВ ОТ 
КМ 
42+200 ДО КМ 49+300  

Обща дължина: 7,100 км 
РЕМОНТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА В МОМЕНТА. 
 
- ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ II-53 В УЧАСТЪКА ОТ КМ 
16+340 ДО 
КМ 34+400 ОТ ЛЯСКОВСКИ КАНТОН ДО КРЪСТОВИЩЕТО С 
РЕПУБ- 
ЛИКАНСКИ ПЪТ III-4004 „/ПЪТ I-4/ - ЗЛАТАРИЦА - /ПЪТ II-53/“ 

2020 г. 
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Обща дължина: 18,060 км. 
 
- ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ III-303 „ПАВЛИКЕНИ-
ПУШЕВО“ В 
УЧАСТЪКА ОТ КМ 41+380 ДО КМ 56+900 ОТ С. МИХАЛЦИ ДО 
ПУШЕВ- 
СКИ КАНТОН 

2020 г. 
Обща дължина: 15,520 км. 

4.19 Актуализация на организацията на 

движение на републиканските пътища 

ОДМВР 

 

 

ОПУ 

 

 

Постоянен 

ОДМВР 
 
Съгласувани 166 проекта за временна организация на 
Движението 
 
 
ОПУ 
 
Актуализация на организацията на движение на републи- 

канските пътища се осъществява по възникнала необхо- 

димост и по искане на Пътна полиция и общините 
 

4.20 Извършване на периодичен преглед на 

съществуващите ограничителни системи на 

републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 
Извършва се ежедневен преглед на съществуващите ог- 

раничителни системи на републиканските пътища. Същи- 

те се ремонтират или подменят след настъпили ПТП в 

кратак срок 
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4.21 Обозначаване, обезопасяване и 

проследимост на места с концентрация на ПТП 

по републиканските пътища 

ОДМВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПУ 

 

Постоянен 

ОДМВР 
 
На територията на ОДМВР – Велико Търново са установени 10 
УКПТП, 2 на ПП I – 3, по 1 на ПП I – 4 и ПП I – 5, 2 на път II – 55 и 4 
УКПТП на път III – 514, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 7 от Наредба 
№5/2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с 
концентрация на пътнотранспортни произшествия и за 
категоризиране безопасността на пътищата. Сформирана е 
комисия с представители на „Пътна полиция“ и ОПУ, като са 
набелязани мерки за обезопасяване на УКПТП. 
 
 
ОПУ 
 
Обозначаването на УКПТП е в компетенциите на ОПУ чрез 
монтаж и поддържане на пътни знаци А40. Проследимостта за 
спазването им се осъществява от ОД на МВР 
 

4.22 Почистване на растителността и 

поддържане на банкетите; почистване и 

възстановяване на републиканските пътища 

след края на зимния сезон, с особено 

внимание към почистване и възстановяване на 

пътни знаци и светлоотразителни елементи 

ОПУ 

Постоянен 
Почистване на растителността и поддържане на банке- 

тите, почистване и възстановяване на пътни знаци и 

светлоотразителни елементи са постоянен вид дейност от 

текущия ремонт и поддържането на РПМ. Почистване и 

възстановяване на републиканските пътища след края на 

зимния сезон се извършва до края на м. април след 

приключване на сезона от фирмата-изпълнител 

4.23 Обезопасяване на крайпътното 

пространство по републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 
Обезопасяването в обхвата на пътя се извършва чрез ландшаф- 
тно оформяне, обрушване на скатовете и почистване на попад- 
налите по банкетите и по пътното платно земна и скална маса 

4.24 Текуща актуализация на организацията 

на движение чрез системи за контрол и 

управление на трафика 

Общини 

Постоянен 
1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Направени са анализ 

на конкретни участъци с неясна сигнализация и 

при необходимост са поставени или премахнати 

излишни знаци и табели и маркировка. Въведен е 

режим за еднопосочно движение по определени 
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улици. 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица - Няма функциониращи такива 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени - Периодично се извършва 
актуализация на организацията на движение по 
уличната и пътна инфраструктура на общината 

7. Община Полски Тръмбеш - Извършва се текуща 
актуализация на организацията на движението и 
трафика при постъпили сигнали и предложения 

8. Община Свищов – няма такава 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол – неприложимо 

4.25 Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация  

Общини 

Постоянен 
1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Периодично се 
извършват огледи от служители на ОКБДП и при 
установяване на нередности или липси се предприемат 
необходимите действия. 

3. Община Елена - неприложимо 

4. Община Златарица –Установени са 12 участъка с 

повредена сигнализация, които своевременно са 

отремонтирани 

5. Община Лясковец - При наличие на участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация веднага 

се създава организация и се отстраняват 

липсващите и повредени ПЗ, заменят се с нови 

6. Община Павликени – при появата на такива 

участъци своевременно се отстраняват 

несъответствията. 

7. Община Полски Тръмбеш - не са остановени такива 

8. Община Свищов – след сигнали веднага се вземат 

мерки. 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол – установени са части от пътни 

участъци 8км 

4.26 Прилагане на решения с ясно 

разпознаваема от водачите хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация 

Общини 

Постоянен 
1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - На територията на град 
Горна Оряховица се извършва два пъти годишно 
опресняване на хоризонталната маркировка. При 
необходимост от нова или подмяна в следствие на 
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кражба, или износване се подменя вертикалната пътна 
сигнализация. 

3. Община Елена - неприложимо 

4. Община Златарица - Не е реализирана нова 
организация на движението с хоризонтална маркировка 
и вертикална сигнализация 

5. Община Лясковец - При опресняване на 

хоризонталната маркировка в боята се добавят 

светлоотразителни перли 

6. Община Павликени - Хоризонталната маркировка и 
вертикалната сигнализация, се изпълняват със 
съвременни материали и пътни знаци, които осигуряват 
добра видимост и разпознаваемост 

7. Община Полски Тръмбеш – Доставките и монтиране 
на пътни знаци за територията на общината отговарят на 
БДС 1517 и БДС EN12899 

8. Община Свищов - неприложимо 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 

4.27 Информиране на водачите за въведени 

ВОБДП и други ограничения по пътища и 

улици 

Общини 

Постоянен 
Община Горна Оряховица след оглед на участъците, в 

които е необходимо да се  въведе ВОБДП издава заповед 

за нейното въвеждане. Информира ЦСМП, РУ на МВР, РС 

ПБЗ и проследява поставянето на пътни знаци и други 

съоръжения за безопасност. 

Община Лясковец – при въвеждане на ВОБДП и други 

ограничения по пътища и улици се уведомяват 

заинересованите страни със съобщения и гражданите чрез 

местните медии и на интернет страницата на общината и 

се сигнализират с предвидените пътни знаци. 
4.29 Обследване на рискови пътни участъци Общини 

Постоянен 
1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Извършване на огледи 

от ОКБДП за оценка на дейностите по управление 

на пътната инфраструктура и при необходимост 

изготвяне на предложения за оптимизация 

3. Община Елена - да 

4. Община Златарица - Извършени са две обследвания 
на рискови пътни участъци 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени – няма такива 

7. Община Полски Тръмбеш – не са установени 
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такива за 2020г 

8. Община Свищов – не са установени 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 
4.30 Обезпечаване на идентифицираните 

рискови участъци с технически средства за 

контрол, съгласувани със службите на ОДМВР 

Общини 

 

 

ОДМВР   

Постоянен 

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - На територията на 
Община Горна Оряховица няма нови участъци с 
технически средства за контрол. 

3. Община Елена - да 

4. Община Златарица - Обезпечен е един рисков участък 
с технически средства за контрол /камери за 
видеонаблюдение 

5. Община Лясковец – не  

6. Община Павликени – нямаме идентифицирани 

рискови участъци 

7. Община Полски Тръмбеш – не са установени 

такива за 2020г 

8. Община Свищов - неприложимо 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 
ОДМВР 
На база анализ на пътнотранспортната обстановка са 
определени места за контрол от служители на „Пътна полиция“. 
През 2020 г. е създадена организация за максимално 
натоварване на наличните технически средства, за работа на 
служителите по контрол на пътното движение. 

4.31 Извеждане на транзитните потоци извън 

населените места за успокояване на 

движението на входно – изходните артерии, 

през които преминават транзитно трасета от 

републиканската пътна мрежа, в т.ч. чрез  

изграждане на околовръстни пътища 

 

 

 

Общини 

Постоянен 
 

Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

……………………………………………………………………… 

Община ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Планувано е изграждане на обходен път свързващ индустриалните зони на 

град Горна Оряховица, град Златарица и град Елена с бъдещата 

автомагистрала „Хемус“. 
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Община ЕЛЕНА  

 

 

Инфраструктурата на град Елена не позволява обходно движение 

Община ЗЛАТАРИЦА Не е налице такава нужда поради ниския интензитет на пътното движение 

Община ЛЯСКОВЕЦ По одобрен ОУП на Община Лясковец има предвидено изграждане на два 

обходни пътя на с. Мерданя(на РП II-53) и на с. Козаревец(на Общ. път 

VTR-51411 до РП I-4), които ще се реализират при наличие на финансов 

ресурс. 

Община ПАВЛИКЕНИ Община Павликени инициира план пред МРРБ и АПИ за проектиране  
изграждане на обходен път на гр. Павликени през 2021-2022г 

Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ На територията на общината няма натоварени пътни артерии 

Община СВИЩОВ Ръководството на общината им предложение за извеждане на транзита по 

път II  - 52 (ул. 33-ти Св.Полк“, ул. „Дунав“ и ул. „Отец Паисий“), който 

преминава през града, но няма необходимите средства за реализирането 

му. 

Община СТРАЖИЦА Неприложимо 

Община СУХИНДОЛ Неприложимо 

  

  

4.32 Изграждане на оптимални връзки и 

висока степен на съответствие между 

различните видове транспорт 

 

 

Общини 

Постоянен 
1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Съобразено е 
разписанието на автобусите и влаковете на територията 
на Община Горна Оряховица, с цел най-голяма 
ефективност и за удобство на пътуващите 

3. Община Елена - неприложимо 

4. Община Златарица - Не е налице такава нужда 

поради ниския интензитет на пътното движение 

5. Община Лясковец - неприложимо 

6. Община Павликени При съгласуване на общинската 
транспортна схема е взето предвид и разписанието на 
ЖП гара Павликени 

7. Община Полски Тръмбеш – Няма съответствие 

между различните видове транспорт, тъй като в 

общината няма обществен транспорт 

8. Община Свищов – изградените ЖП Гара и 

Автогара в гр. Свищов са една до друга. 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 
 

4.33 Подкрепа за алтернативни форми на Общини 1. Община Велико Търново 
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придвижване  

 

 

Постоянен 2. Община Горна Оряховица - неприложимо 

3. Община Елена - неприложимо 

4. Община Златарица - Не е налице такава нужда 

поради ниския интензитет на пътното движение 

5. Община Лясковец - неприложимо 

6. Община Павликени - Общината няма финансов 
ресурс за развитие на алтернативни форми на 
придвижване. 

7. Община Полски Тръмбеш – не подкрепяме други 

форми на предвижване 

8. Община Свищов – няма нужда от това 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 
 

4.34 Развитие на обществения транспорт Общини 

Постоянен 
 

Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

……………………………………………………………………… 

Община ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Подобряване на осветеността на автобусните спирки и пешеходни пътеки. 

Подновяване на стари и амортизирани автобусни спирки. 

Община ЕЛЕНА 

 

 

Проведохме процедура по избор на превозвач за срок от пет години. Предстои да 
закупим автобус отговарящ на категоризацията за превоз на деца и стандарт за 
екология ЕВРО 4 и по висок клас 

Община ЗЛАТАРИЦА Не е налице такава нужда поради ниския интензитет на пътното движение 

Община ЛЯСКОВЕЦ В Община Лясковец общественият транспорт е преминаващ 

Община ПАВЛИКЕНИ  Специалиста от община Павликени участва в съгласуването на областната 
транспортна схема 

Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Не 

Община СВИЩОВ Градски транспорт в Свищов няма, а междуселищния е добре развит. 

Поради намаляване на населението се отказваха сключени договори за 

определени линии 

Община СТРАЖИЦА Запазена съществуващата транспортна схема 

Община СУХИНДОЛ Запазена съществуваща транспортна схема 

4.35 Използване на стандартизирани 

договорни условия и изисквания на 

възложителя към изпълнителите на 

строителство на пътна инфраструктура; 

изискване за внедрена система за управление 

на безопасността на движението съгласно 

стандарт БДС ISO 39001:2014 или 

Общини 

АПИ/ОПУ 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - неприложимо 

3. Община Елена - неприложимо 

4. Община Златарица – не е осъществено 

строителство на пътна инфраструктура 

5. Община Лясковец - прилагат се изисквания, 

съгласно разпоредбите на закона за обществени 



125 

 

еквивалентен към изпълнителите на 

строителство на пътна инфраструктура; 

прилагане на ефективен контрол при 

управление на договорите за проектиране и 

строителство на пътна инфраструктура  

 

поръчки, специализираните закони и техните 

подзаконови нормативни актове. 

6. Община Павликени - Община Павликени възлага 
изпълнението на строителство и ремонт на общинската 
пътна мрежа, съгласно правилата на закона за 
обществени поръчки. До момента не изискван такъв 
стандарт. 

7. Община Полски Тръмбеш - . В съответствие с 
предмета на договора се определят условия, на които 
да отговарят кандидатите за участие в обществената 
поръчка при спазване изискванията на ЗОП 

8. Община Свищов – редовно се контролира от отдел 

„Обществени поръчки“ и дирекция АПИОУПЕВ 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 
ОПУ 
Обявяването и осъществяването на обществените поръчки за 
избор на изпълнител за текущо и зимно поддържане на РПМ със 
съответните възможности и система за управление на БД, при- 
тежаващ съответните сертификати, се извършва от централната 
администрация на АПИ. 
Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите 
за проектиране и строителство на пътната инфраструктура се 

осъществява от АПИ и ОПУ-В.Търново. 
4.36 Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура  

(пътни платна, тротоари, банкети, места за 

паркиране, подлези и надлези, мостове, 

спирки на градския транспорт, междублокови 

пространства, крайпътни пространства и др. - 

въздействие върху настилки, хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация, 

осветление, ограничителни системи, 

растителност, поставени рекламни съоръжения 

и крайпътни обекти, и др.) 

 

 

Общини 

Постоянен 
 

Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

……………………………………………………………………… 
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Община ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Всяка година Община Горна Оряховица предвижда средства за поддържане 

и възстановяване на уличната мрежа. През следващата година е планувано 

изграждане на 7 броя повдигнати пешеходни пътеки на територията на град 

Горна Оряховица и 2 броя повдигнати пешеходни пътеки на територията на 

град Долна Оряховица 
Община ЕЛЕНА На 80 % тротоарите в град Елена са реновирани, уличните платна също 
Община ЗЛАТАРИЦА В изпълнение на плана за капиталовите разходи през 2020 г. беше 

извършен текущ ремонт на компрометирани участъци от уличната мрежа в 

11 населени места и 3 общински пътя на територията на общината. 

Община ЛЯСКОВЕЦ Има изготвени проекти за изпълнение на дейностите по поддръжка и ремонт 

на уличната мрежа и общинските пътища и при наличие на финансов ресурс 

веднага се пристъпва към изпълнението им. През 2020 г. са изпълнени СРР 

по участъци от общинските пътища с влошени експлоатационни 

характеристики, със средства от трансформирана целева субсидия за 

капиталови разходи в разходи за текущ ремонт, а именно: общински път 

Драгижево - Церова кория, общински път Драгижево – Мерданя и общински 

път Добри дял – Родина. По общински път Честово – Козаревец са 

изпълнени СМР – изкърпване на повредени площи и деформации на три 

водостока със собствени средства на общината.  По уличната мрежа в гр. 

Лясковец – ремонт на настилката на улица „Капитан дядо Никола”, в с. 

Козаревец - асфалтиране по част от улица „Земеделец” и улица „Дружба”. 

Община ПАВЛИКЕНИ 1.Реконструкция и рехабилитация път VTR 1208  III-403 Сухиндол-Павликени-
Върбовка /VTR 1200/ от км.0+000 до км. 7+900. 

2. Път VTR 1202/ III-405 Павликени-Дъскот-Паскалевец общ. Павликени-В.Търново 
VTR 1012 / от км. 8+780 до км. 13+7383. 

3.Изградена е и нова светофарна уредба на кръстовище между бул.”Руски”, ул. 
„Трети март” и ул.”Васил Петлешков” в гр.Павликени.  

4.Ежегодно се подменят и поставят нови пътни знаци, Опреснява  се хоризонталната 
пътна маркировка покрай училища и детски градини. Обозначени са места за 
паркиране на леки автомобили, има поставени предпазни огради и поставени знаци 
за ограничение на скоростта. Направена е рехабилитация на 2,5 км. улици в 
гр.Павликени|: ул. „ Ал. Стамболийски“, ул. „ Илия Златев“, ул. „ В. Левски“ и          ул. 
„ Стефан Караджа“, и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на съответните 
улици. Подобрена е вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка.   

5. След сключване на договор СМР на улична мрежа в населените места в община 
Павликени и гр. Павликени са ремонтирани:  

- паркинг на ЖП гара Павликени, 
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- паркинг на Автогара Павликени, 

- паркинг на музей в гр. Павликени, 

- ул. „ Ивайло“, 

- ул. „ Вихрен“, 

- ул. „ Иван Маслев“, 

- ул. „ Петко Симеонов“ 

- ул. „ 19 февруари“ 

Извършен е частичен ремонт на следните общински пътища: 

- VTR 2212/III – 405 / ВИШОВГРАД - ЕМЕН 

- VTR 1201/III – 303 / БУТОВО - НЕДАН 

- VTR 1204 МУСИНА – ЛЕСИЧЕРИ - ДЪСКОТ 

- VTR 2207/ СУХИНДОЛ – ПАВЛИКЕНИ - ДИМЧА 

VTR 2209 ГОРНА ЛИПНИЦА - ПАСКАЛЕВЕЦ 

Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ не 

Община СВИЩОВ Подновено е асфалтовото покритие на гласния вход на гр. Свищов от към 

гр. В. Търново. Поставена е нова пътна маркировка на кръстовището по път 

III – 405 и ул „Патриарх Евтимий“ в гр. Свищов. 

Община Свищов започна изпълнението на договор за реконструкция на 

останалия участък от ул „П. Евтимй“ и кв. „С. Ванков“, които съществено ще 

подобрят организацията на движението  в града.  

През годината бяха асфалтирани след подмяна на ВиК следните улици в гр. 

Свищов – жк „Химик“, ул. „Акад. Ал. Бежков“, „Искър“, „Бузлуджа“, „Д. 

Паничков“, „Люлин“, „Ч.връх“, „Витоша“ , „Хр. Боте“, „Кр. Аврамов“, „Ем. 

Чакъров“ и много други. 

Община СТРАЖИЦА неприложимо 

Община СУХИНДОЛ неприложимо 

4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на 

възможностите за движение с високи скорости, 

в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони 

  

Общини 

Постоянен 

……………………………………………………………………… 

Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

……………………………………………………………………… 

Община ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при 

ежемесечните си заседания и установена необходимост, предприема 

различни мерки за ограничаване на скоростта и за по-добри и безопасни 

условия за движение на пешеходците в населените места. Обособяват се 
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зони с ограничение на скоростта до 30 км. в районите на жилищните зони, 

училища, детски градини и места с висока концентрация на пешеходно 

движение. Изграждат се повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени 

неравности, с цел намаляване на скоростта 
Община ЕЛЕНА 40 км. е минималната скорост край училищата.Автомобилния трафик е слаб и не се 

налага въвеждане на 30 км.ограничение 
Община ЗЛАТАРИЦА Не са прилагани мерки за ограничаване на възможностите за движение с високи 

скорости поради липса на участъци от пътища и улици, които да позволяват на 
водачите да развиват високи скорости   

Община ЛЯСКОВЕЦ При необходимост се монтира необходимата вертикална сигнализация. Пред 
входовете на учебните и детски заведения са монтирани предпазни парапети 

Община ПАВЛИКЕНИ Община Павликени е предприела мерки за въвеждане на 30км./ч. зони 

Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ не 

Община СВИЩОВ Изградени са и се поддържат 12бр. повдигнати пешеходни пътеки на най-

опасните места в гр. Свищов, които ограничават скоростта. 

Община СТРАЖИЦА неприложимо 

Община СУХИНДОЛ Има поставени изкуствени неравности 

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на 

пешеходното и велосипедно движение; 

специално обезпечаване и обезопасяване на 

зоните на учебни и детски заведения 

Общини 

Постоянен 
1. Община Велико Търново 
2. Община Горна Оряховица - През отчетния период е 

извършено опресняване на пешеходните пътеки в 

зоните около детските и учебни заведения. 

Осигуряване на организация на пътното движение в 

началото на учебната година. Отремонтирани или 

подменени са повредени пътни знаци 
3. Община Елена - неприложимо 
4. Община Златарица - Тротоарното пространство пред СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Златарица е обезопасено от 
платното за движение на МПС посредством 
ограничително съоръжение 

5. Община Лясковец - Пред входовете на учебните и 

детски заведения са монтирани предпазни парапети 
6. Община Павликени - Зоните около училищата и детските 

градини в Община Павликени са обезопасени с предпазни 
огради и обезопасени с пешеходни пътеки и съответната 
сигнализация, като за сега нямаме обособени велоалеи 

7. Община Полски Тръмбеш - В зоните на учебните и детски 
заведения са поставени елементи гарантиращи БД с цел 
предпазване живота и здравето на децата 

8. Община Свищов – В гр. Свищов е обезпечено 
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велосипедното и пешеходното движение 
9. Община Стражица - неприложимо 
10. Община Сухиндол - неприложимо 

4.39 Възстановяване на пътната 

инфраструктура след извършени 

инвестиционни мероприятия 

Общини 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - Има въведена система 

/заплащане на депозит/ за възстановяване на 

нарушени пътни настилки и тротоари след 

извършени инвестиционни мероприятия от страна 

на експлоатационни дружества и физически лица. 

3. Община Елена – възстановява се 

4. Община Златарица - Извършени са частични текущи 
ремонтни дейности по уличните и пътни участъци – 
общо 12 км 

5. Община Лясковец - В Община Лясковец се 
осъществява контрол относно това всички 
експлоатационни дружества и граждани, извършващи 
разкопаване при аварийни ремонти или при полагане 
на нови подземни комуникации да възстановяват 
настилките във вида, в който са били 

6. Община Павликени - Своевременно се възстановява 
нарушената пътна инфраструктура, след изпълнение на 
инвестиционни мероприятия 

7. Община Полски Тръмбеш - След извършване на 
инвестиционните мероприятия пътната инфраструктура 
се възстановява напълно съгласно нормативната база 

8. Община Свищов – Има изградена практика да се 

подписват декларации от лица и фирми, които 

извършват СМР за възстановяване на 

инфраструктурата. 

9. Община Стражица – експлоатационните 

дружества се задължават с разрешенията за 

прокопаване да възстановят пътните платна. 

10. Община Сухиндол - възстановена 
 

4.40 Освобождаване на пътното платно от 

спрели и паркирани автомобили по улиците в 

населените места 

Общини 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - През отчетния период 

не са изграждани подземни и надземни паркинги 

за облекчаване на трафика 

3. Община Елена - неприложимо 

4. Община Златарица – не е осъщветсвено 



130 

 

5. Община Лясковец - Периодично се обхождат улиците 
в населените места на територията на община Лясковец 
и се издават предписания за преместване на ИУМПС 

6. Община Павликени - Община Павликени 
своевременно взема мерки за освобождаване на 
пътното платно от спрели и паркирани автомобили по 
улиците в населените места 

7. Община Полски Тръмбеш – няма интензивност на 

автомобилния поток 

8. Община Свищов – през 2020г са премахнати 6бр 

стари автомобили 

9. Община Стражица- предстои акция за 

отстраняване на стари автомобили от улици и 

тротоари. 

10. Община Сухиндол – извършва се контрол 
 

4.41 Въвеждане на системи за дистанционно 

регулиране на трафика с оглед достъп на 

екипите на ЦСМП до мястото на настъпил 

инцидент 

 

Общини 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – не са въвеждани 

системи за дистанционно регулиране на трафика. 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица – не е осъществявано 

5. Община Лясковец - неприложимо 

6. Община Павликени - В община Павликени няма 
въведена такава система 

7. Община Полски Тръмбеш – не са изградени 

такива 

8. Община Свищов – няма нужда от такава система 

9. Община Стражица - неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 
 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА 

 

5.1 Стимулиране употребата на безопасни и 

екологични автомобили за ползване от 

физически и юридически лица 

Постоянен 1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - не 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица - не е осъществявано 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени - няма финансови 

възможности за стимулиране употребата на 

такива автомобили 

7. Община Полски Тръмбеш – не е установена нужда 
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от такива 

8. Община Свищов – няма осигурени такива 

средства 

9. Община Стражица - неприложимо 
10. Община Сухиндол - неприложимо 

 
5.2 Стимулиране употребата на безопасни, 

екологични и енергийно ефективни 

автомобили за обществен транспорт и 

обслужване на нуждите на общините 

Постоянен 1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица - не 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица - не е осъществявано 

5. Община Лясковец- не 

6. Община Павликени - няма финансови 

възможности за стимулиране употребата на 

такива автомобили 

7. Община Полски Тръмбеш - – не е установена 

нужда от такива 

8. Община Свищов - няма осигурени такива средства 

9. Община Стражица неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 
 

5.3 Прилагане на мерки за повишаване 

отговорността на работодателите по 

отношение на техническата изправност на 

МПС, с които се извършва обществен превоз 

ООАА 

Постоянен 

ОО АА В.Търново осъществява административна дейност 

по обслужване на граждани и фирми, както и изпити на 

водачи на МПС. 

5.4 Създаване на условия за развитие на 

зарядна инфраструктура - поетапно 

изграждане на система от зарядни станции за 

електромобилите и хибридните автомобили в 

населените места и извън населените места   

Общини 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица- не 

3. Община Елена - не 

4. Община Златарица - не е осъществявано 

5. Община Лясковец- не 

6. Община Павликени – няма финансови 

възможности за стимулиране употребата на 

такива автомобили 

7. Община Полски Тръмбеш -  не е установена нужда 

от такива 

8. Община Свищов - няма осигурени такива средства 

9. Община Стражица неприложимо 

10. Община Сухиндол- неприложимо 
 

5.5 Създаване на условия за изграждане на 

услугата споделена мобилност в големите 

населени места  

Общини 

Постоянен 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица- не 

3. Община Елена - не 
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4. Община Златарица - не е осъществявано 

5. Община Лясковец- не 

6. Община Павликени – населените места в 

общината са ниско числени и няма такава 

необходимост 

7. Община Полски Тръмбеш - неприложимо 

8. Община Свищов - неприложимо 

9. Община Стражица неприложимо 

10. Община Сухиндол - неприложимо 
 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА 

 

6.1 Провеждане на съвместни областни учения 

за реакция при настъпило ПТП (ОДМВР, ПБЗН, 

ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна администрация, 

Общини, БЧК, ООАА и доброволни 

формирования) 

 

Областна 

администрация 

Общини 

ОДМВР 

ОПУ 

ПБЗН 

ЦСМП 

Доброволни 

формирования 

 

Постоянен 

 

1. Община Велико Търново 

2. Община Горна Оряховица – не са провеждани 

съвместни обучения през отчетния период 

3. Община Елена- не 

4. Община Златарица - не е осъществявано 

5. Община Лясковец - не 

6. Община Павликени – община Павликени не е 

областен център 

7. Община Полски Тръмбеш – общината не е 

получавала покана за такъв вид обучение 

8. Община Свищов – през 2020г не са организирани 

поради извънредната епидемиологична 

обстановка 

9. Община Стражица – при покана общината ще 

участва 

10. Община Сухиндол – не 
ОПУ 
Съвместни областни учения за реакция при настъпило 

ПТП (ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна админи- 

страция, Общини, БЧК, ООАА и доброволни формиро- 

вания) с участието на ОПУ-В.Търново, през 2020 г. не са 

провеждани. 
 

 

Обща оценка на изпълнението на областната План-програма: 

Добро с оглед на действащата епидемиологчна обстановка 
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 РАЗДЕЛ 5 

 СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП  

  
 

ОДМВР 

Издаване на сертификат от ДАБДП за преминалите курс на обучение служители. 

Община Свищов 

1. Общината не разполага с лице с необходимата квалификация 

2. Липсва щат за такова лице 

3. Липсват средства за изготвяне на нов ГПБДП за населените места и общинската инфраструктура – около 150хил.лв 

4. Следва да се осигурят целеви средства за изграждане на обхода на път II – 52, който е с голяма натовареност от 

тежкотоварни МПС и преминава през целия гр. Свищов. Има терен, но няма средства за проект и изграждане. 

 

Община Павликени 

Ние считаме, че за да се постигнат амбициозните цели в националната стратегия за БДП за периода 2021-2030 е 

необходимо спешно да се подобри състоянието на пътната инфраструктура в страната и рязко да се увеличи 

ефективността в работата на контролните и право-охранителните органи в държавата. 

 

 

Община Горна Оряховица 

1. Заложения срок за изпълнение на поставените задачи да бъде по-голям, тъй като Община Горна Оряховица е с 

ограничен човешки и технически ресурс. 

2. Информацията и исканите задачи да се изпращат лично и до членовете на ОКБДП 

 

Община Лясковец 

Предвид нарасналата отговорност на местните власти в сферата на осигуряване на безопасност на движението, е 

необходимо да се заделят целеви средства, както за общинските комисии по безопасност на движението, така и за 

изготвяне на Генерални планове за организация на движението на отделните общини и за извършване на ремонти и 

поддръжка на стопанисваните от общините улична и пътна мрежа 

 

ОПУ 

ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ: Всички съществуващи и нововъзникнали проблеми по БДП се разрешават в режим на ограничен 

финансов ресурс, което понякога води до отлагане във времето. 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП: ОПУ-В.Търново няма препоръки към ДАБДП. 
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