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Образец 5.0 
към План за действие  

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
2021 – 2030 г. 

 

 

 

 
ДАБДП 
 

 

 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

 

 ПЛАН-ПРОГРАМА 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП  
  
 
 

ОБЛАСТ 

 

Велико Търново 

ГОДИНА 

 

2022 г. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:  

1. Мерките в таблицата по-долу произтичат от общия за националната политика по БДП План за действие 2021-2030 г. на 

национално ниво. 
  

2. Мерките са предварително дефинирани, т.е. унифицирани, тъй като същите се отнасят до всички ОКБДП.  
 

3. Единствено на местата, където е предвидено, мерките следва допълнително да се конкретизират - тези места са указани с 

многоточие и са маркирани в жълт цвят. Това се отнася за мярка 4.18 на ОПУ и мерки 4.31, 4.34, 4.36 и 4.37 на 

Общините.  
 

4. ОКБДП може да разпише и допълнителни мерки по своя преценка, чието планиране и изпълнение счита за целесъобразно 

с оглед оптималното изпълнение на политиката по БДП на областно ниво.    
    

5. При необходимост от включване на допълнителни мерки в областната План-програма, които не са понастоящем изрично 

предвидени и произтичат от актуализация на общия План за действие на национално ниво, ДАБДП ще уведоми ОКБДП 

своевременно за отразяване на мерките в годишната областна План-програма.   
 

6. План-програмата на областно ниво се разработва и изпълнява на годишна база. Обръщаме внимание, че както 

конкретизираните мерки в полетата в жълто, така и всички останали предварително дефинирани мерки следва да бъдат 

изпълнявани, проследявани и отчитани. 
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7. Общинските План-програми (информацията от Общините) и информацията от ОПУ по мярка 4.18 се представят на 

секретариата на ОКБДП в срок до 1ви декември на годината, предхождаща плановата година, с цел включване на 

конкретиката по мерките в единната областна План-програма. 
 

8. Общинските План-програми се представят на ОКБДП по образец на ДАБДП – приложение образец 5.1 към обобщения 

план за действие 2021-2023 г., а информацията от ОПУ се представя на ОКБДП по образец на ДАБДП – приложение 

образец 5.2 към обобщения план за действие 2021-2023 г. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира и 

координира получаването на информацията по двете приложения в срок до 1ви декември, като при нужда оказва 

методическа подкрепа за институциите за попълване на информацията. 
 

9. На база получените мерки, областната План-програма се съставя в обобщен вид от секретариата на ОКБДП, разглежда се 

и се приема като проект на заседание на ОКБДП, след което Областна администрация я представя в ДАБДП в срок до 10ти 

декември на годината, предхождаща плановата година. 
 

10. План-програмата 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.  
 

11. Проектът на областна План-програма се преглежда от ДАБДП за съответствие с изискуемите форма и съдържание, както и 

за съответствие с държавната политика в областта на БДП. При необходимост от ревизия на План-програмата, ДАБДП 

дава съответните указания.  
 

12. План-програмата, в съответстващ вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП до 31 декември на годината, 

предхождаща плановата година.  
 

13. Изпълнението на мерките по областната План-програма се докладва текущо - тримесечно (на ОКБДП на заседанията на 

ОКБДП) и годишно (в годишния областен доклад за изпълнение на политиката по БДП до ДАБДП). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpetrova@sars.gov.bg
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  Мярка Отговорна 

институция и 

срок  

 

Финансов 

ресурс  

Ефект и индикатор 

за изпълнение  

Източник  

на информация 

и контрол  

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

1.1 Подготовка на мерки по БДП за целите на 

разработване на годишна областна план-програма 

по БДП; представянето им на секретариата на 

ОКБДП 

Общини  

ОПУ 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

20 ноември на 

годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Осигуряване на 

плановост на областната 

политика по БДП -  

Разработени мерки по 

БДП 

 

Разработени мерки по 

БДП от отделните 

1ленове на ОКБДП 

 

 

  

Разработени и 

представени на 

секретариата на 

ОКБДП мерки 

1.2 Систематизиране на мерките по БДП за 

плановата година, представени от членовете на 

ОКБДП, в единна областнa годишнa План-програма 

по БДП; представяне на План-програмата в ДАБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

5 декември на 

годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

 

Бюджет на 

областна 

администрация 

Осигуряване на 

плановост на областната 

политика по БДП -  

Разработени мерки по 

БДП 

 

Систематизирани мерки 

по БДП от секретариата 

на ОКБДП 

 

Единна областнa 

годишнa План-

програма за БДП 

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 

 

Бюджет на 

областна 

администрация  

Осигуряване на 

публичност на 

областната политика по 

БДП 

 

Разработена областна 

План-програма по БДП 

 

Интернет 

страницата на 

областна 

администрация 

1.4 Изпълнение на годишна областна План-

програма по БДП  

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

Постоянен  

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

институциите на 

общинско и областно 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 
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ниво 

 

Изпълнена областна 

План-програма 

 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни заседания на 

ОКБДП и изпълнение на взетите решения 

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

институциите на 

общинско и областно 

ниво 

 

Проведени мин. 4 

редовни заседание на 

ОКБДП 

 

Изпълнение решения от 

заседания на ОКБДП 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП, 

организирани от ДАБДП  

ДАБДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Съгласно 

график на 

ДАБДП 

 

ДАБДП Оптимизиране 

дейността на ОКБДП 

 

Проведени обучения 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

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  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Оптимизиране 

дейността на ОКБДП 

 

Изпълнени методически 

указания 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на  

 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседанията на 

ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Осигуряване на 

отчетност на областната 

политика по БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 
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Секретариат 

на ОКБДП 

На тримесечие  

 

 

Докладвана 

информация на 

заседания на ОКБДП 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

 

31 януари на 

годината, 

следваща 

отчетната 

година 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Осигуряване на 

отчетност на областната 

политика по БДП 

 

Подготвена информация 

за целите на годишен 

областен доклад по БДП  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

1.10 Подготовка на обобщен годишен областен 

доклад по БДП на ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

25 февруари 

на годината, 

следваща 

отчетната 

година 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Осигуряване на 

отчетност на областната 

политика по БДП 

 

Подготвен годишен 

областен доклад по БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП 

Председател 

на ОКБДП  

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Предприемане на 

корективни действия за 

подобряване 

изпълнението на 

политиката     

 

Предприети корективни 

мерки     

Докладвани 

мерки и взети 

решения на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране от 

членовете на ОКБДП на мерки по БДП  

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Обезпеченост на 

политиката по БДП 

 

Годишни 

бюджетни 

разчети 
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Постоянен  

 

Предвидени и 

бюджетирани мерки по 

БДП 

 

Докладвани 

мерки и взети 

решения на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.13 Повишаване капацитета на компетентните 

органи за управление, координация и контрол при 

настъпило ПТП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Подобрено 

взаимодействие между 

отделните спасителни 

служби при ПТП 

 

Създаване на капацитет 

за оценка на 

способностите за 

управление на риска 

при ПТП или усложнена 

пътна обстановка, чрез 

използване на 

подходящи ресурси, 

обучение и тренировка 

 

Обезпечаване на 

кризисния мениджмънт 

за справяне с 

последствията от 

настъпило ПТП или 

усложнена пътна 

обстановка 

Управление на 

информационния поток 

вътре в органите за 

управление и към 

обществеността 

 

Оценка на риска  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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Намаляване на: 

социалните последствия 

(загинали, пострадали, 

потенциално засегнати 

хора); материалните 

щети (последици на 

инфраструктурата); 

прекъсването на 

доставки на основни 

стоки/услуги; 

икономическите загуби 

и последствията за 

околната среда 

 

1.14 Провеждане на обществени консултации по 

важни теми в областта на БДП, насочени към 

установяване и отчитане на становищата на 

заинтересованите страни от гражданското общество 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Публичност и 

прозрачност на 

областната политика по 

БДП 

 

Проведени обществени 

консултации 

 

Обсъдени становища на 

заинтересованите 

страни извън 

изпълнителната власт и 

нейната администрация 

 

Кореспонден-ция 

Становища 

Съгласувателни 

таблици 

1.15 Подобряване на административния ресурс на 

органите на компетентните органи за управление на 

политиката по БДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Ефективно формиране 

на политиката в 

областта на БДП като  

Усъвършенстване на 

аналитична база за 

работа с данни, 

разработване на 

документи, извършване 

на разчети за разходи, 

оценка на ефекта от 

предприети мерки, др. 

 

Въведени оптимизации в 

работните процеси в 

администрациите, 

Вътрешни 

процедури и 

правила 
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изпълняващи 

политиката по БДП 

 

1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия 

човешки и технически ресурс за координация на 

областната политика по БДП 

 

Областна 

администрация 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

Областна 

администрация 

Ресурсно обезпечен 

персонал за 

координация на 

областната политика по 

БДП 

 

Сключени 

договори/издадени 

заповеди 

Заповеди за 

определяне на 

служители, 

отговорни за 

координацията на 

политиката по 

БДП на областно 

ниво 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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

2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в системата 

на образованието 

 

РУО 

Общини  

Постоянен  

Бюджет на 

институциите  

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП; Подготвени 

деца и ученици в 

областта на БДП  

Реализирани часове по 

БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

2.2 Организиране и провеждане на извънкласни 

инициативи по БДП за деца и ученици в системата 

на образованието 

РУО 

Общини  

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подготвени деца и 

ученици в областта на 

БДП 

Проведени инициативи  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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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 

Бюджет на 

институциите 

Подобрена безопасност 

на пътуванията с деца 

Изпълнени мерки за 

повишаване на 

безопасността на този 

вид превоз 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

2.4 Провеждане на кампании в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подготвени деца и 

ученици в областта на 

БДП 

Проведени кампании 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

институциите 

Засилена роля на 

училищните комисии по 

БДП 

Изпълнени мерки на 

училищните комисии по 

БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

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 

Бюджет на 

институциите 
Подготвени водачи  

Проведени превантивни 

кампании 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

2.7 Специализирани мерки за рискови групи 

водачи: млади водачи, водачи с регистрирани 

нарушения, водачи на възраст над 65 г. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подготвени водачи, 

попадащи в рискови 

групи 

 

Проведени мерки за 

рискови категории 

водачи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 
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годишен доклад 

по БДП 

 

2.8 Актуализация на знанията на водачите на МПС 

във връзка с настъпили промени в 

законодателството и др. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Подготвени водачи 

 

Проведени мерки за 

актуализация на 

знанията 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

2.9 Провеждане на единна и целенасочена 

комуникационна и медийна политика 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Публичност на 

политиката по БДП 
Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

институциите 
Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

 

Проведени инициативи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на 

безопасността на движение по пътищата 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

 

Проведени инициативи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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2.12 Отбелязване на Европейската седмица на 

мобилността,  Международния ден за безопасност 

на движението по пътищата,   Европейския ден без 

жертви на пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия и др. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

Проведени инициативи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

институциите 
Подобряване на 

организационната 

култура в контекста на 

БДП 

 

Приложени мерки по 

системата от мерки по 

БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 
Бюджет на 

МВР/Фонд БДП 

Повишена ефективност 

на контролната дейност  

 

Проведени обучения 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

3.2 Анализ на травматизма по места и часови 

интервали с цел засилване на контролната дейност 

в определени участъци 

 

ОДМВР 

Постоянен 
Бюджет на МВР Повишена ефективност 

на контролната дейност 

 

Извършен анализ 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

3.3 Подобряване информираността на широката ОДМВР Бюджет на Повишена ефективност Докладвани 
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общественост за резултатите от контролната и 

аналитичната дейност 

 

Постоянен МВР/Фонд БДП на контролната дейност 

 

Изпълнени мерки за 

информираност 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

3.4 Провеждане на специализирани операции след 

направен анализ на пътнотранспортната обстановка 

 

ОДМВР 

Постоянен 
Бюджет на МВР Повишена ефективност 

на контролната дейност  

 

Проведени операции 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на ОПУ Оптимизация на 

управлението на 

републиканската пътна 

инфраструктура 

 

Прилагана методика 

Разработената 

методика 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.2 Прилагане на методика за планиране и 

управление на дейностите по общински пътища и 

улици, разработена от ДАБДП  

 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 
Оптимизация на 

управлението на 

общинската и улична 

пътна инфраструктура 

 

Прилагана методика 

Разработената 

методика 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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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 

Бюджет на 

институциите 

Обезпечаване 

координацията на 

съвместните действия   

 

Извършени 

координационни 

действия  

Доклади от 

съвместни обходи 

и огледи 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.4. Предоставяне на данни от Общината за 

поддържане на ГИС-базиран масив от информация, 

свързана с общинската и улична пътна мрежа 

Общини 

ОПУ 

Към датата на 

представяне на 

годишния 

областен 

доклад за БДП    

Бюджет на 

институциите 

Функциониращ ГИС-

базиран масив от 

информация с 

необходимите 

функционални 

характеристики 

 

Предоставена от 

общината информация 

 

ГИС база данни 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.5 Докладване и анализ на информация, свързана 

с пътната безопасност, на заседанията на ОКБДП

  

Общини 

ОПУ 

Минимум 

четири пъти 

годишно 

 

Бюджет на 

институциите 

Информационно 

обезпечаване 

 

Докладвана 

информация по образец 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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  

Бюджет на 

институциите 

Подобряване на пътната 

безопасност в 

критичните участъци 

 

Изпълнени 

целенасочени 

инвестиции в пътни 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 
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участъци с най-висока 

концентрация на ПТП 

и/или с най-висок 

потенциал за 

намаляване на риска от 

ПТП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

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 

Бюджет на 

институциите 
Повишаване на 

информираността 

 

Изпълнени мерки за 

информация  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

Общините  

Систематизиране на 

приоритетите и мерките, 

свързани с подобряване 

на градската мобилност  

 

Разработени планове за 

устойчива градска 

мобилност 

 

Разработени 

планове за 

устойчива 

градска 

мобилност 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.9 Прилагане на процедури за управление на 

пътната безопасност в границите на населените 

места 

 

Общини 

Постоянен  

Бюджет на 

Общините 

Подобряване на 

управлението на 

пътната безопасност 

 

Приложени процедури 

Разработени 

планове за 

устойчива 

градска 

мобилност 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 
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Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.10 Изпълнение/актуализация на генерални 

планове за организация на движението в 

населените места (съгласно Наредба № 1 от 17 

януари 2001 г. за организиране на движението по 

пътищата, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството) 

 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Подобряване на 

управлението на 

пътната безопасност 

 

Изпълнени/актуализира

ни генерални планове 

Генерални 

планове за 

организация на 

движението в 

населените места 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.11 Прилагане на ефективен контрол при 

управление на договорите за проектиране и 

строителство, и поддържане на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 
Подобрено 

администриране на 

договорите за 

проектиране и 

строителство, и 

поддържане 

 

Приложени мерки за 

контрол 

Генерални 

планове за 

организация на 

движението в 

населените места 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.12 Интегриране на научните изследвания и 

добрите практики в областта на пътната 

безопасност 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Повишаване ролята на 

експертизата и 

доказалите се 

управленски/технически 

решения 

 

Приложени добри 

практики 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 
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по БДП 

 

4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за 

развитие на пътната инфраструктура в годишните 

бюджетни разчети на АПИ и общините 

Общини 

АПИ/ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Бюджетна осигуреност 

 

Бюджетирани 

приоритетни мерки  

Годишни 

бюджетни 

разчети 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

институциите 

Осигуряване на 

цялостна информация 

относно състоянието на 

пътната мрежа на 

територията на областта 

 

Извършена цялостна 

оценка 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.15 Засилване на контрола по изпълнението на 

договорите за пътно поддържане през зимния сезон 

(ноември-март) 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Повишаване качеството 

на пътното поддържане 

чрез повишаване на 

контрола от страна на 

стопаните на пътя 

 

Предприети мерки за 

осъществяване на 

контрол по договорите 

за пътно поддържане 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

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 

Бюджет на 

институциите 

Координационно 

взаимодействие 

 

Извършени 

координационни 

Годишни 

бюджетни 

разчети 

 

Докладвани 
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мероприятия мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

институциите 

Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Координация и 

взаимодействие на 

институциите 

 

Извършени огледи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.18 Проектиране и строителство на участъци от 

републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на ОПУ Подобряване на 

техническото състояние 

на пътната 

инфраструктура в 

посока безопасността й 

 

Извършено 

проектиране/СМР 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

Обект: ЛОТ 31 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 

г.: Републикански път II-53 „Поликраище – Елена – 

Майско“ в участъка от км 34+400 до км 46+290. 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-8 323 000 лв. с ДДС 

 

Обект: Републикански път III-52 „Вардим – Свищов“ 

в участъка от км 42+200 до км 49+300 

 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 
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-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-5 504 341 лв. с ДДС 

 

Обект: Републикански път III-303 „Левски – 

Павликени – Керека“ в участъка от км 56+900 до км 

62+500 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-3 920 000 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път III-405 „Добромирка – 

Павликени – Свищов“ в участъка от км 70+884 до 

км 77+550 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-4 666 200 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път III-407 „/път I-4/– 

Стражица“ в участъка от км 2+500 до км 19+980 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-10 449 065 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път III-502 „Полски Тръмбеш 

– Обединение – /път III-405/“ в участъка от км 

0+000 до км 22+000 

Дейности:  

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-15 400 000 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път III-504 „Самоводене – 

Обединение – Алеково“ в участъка от км 26+114 до 

км 36+848 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 
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Бюджет: индикативна стойност-7 513 800 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път III-552 „Вонеща вода – 

Белица – Трявна“ в участъка от км 0+000 до км 

5+000 

 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-3 500 000 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път III-4004 „/път I-4/ – 

Джулюница – Горско Ново село - /път II-53/“ в 

участъка от км 1+270 до км 16+432 

 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-10 613 400 лв. с ДДС 

Обект: Ремонт на мостово съоръжение на 

Републикански път III-407 „/път I-4/ -Стражица – 

П.Тръмбеш – /път III-405/“ в участъка при км 

60+792 в района на с. Каранци, община П.Тръмбеш 

Дейности: 

-извършване на дейности във връзка с технологичен проект за ремонт на 

мостовото съоръжение 

 

Бюджет: индикативна стойност-1 709 324 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път I-3 „Бяла – Плевен“ в 

участъка от км 7+000 до км 38+800 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-22 260 000 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път I-4 „Севлиево – В. 

Търново - Антоново“ в участъка от км 101+550 до 

км 172+900 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-49 945 000 лв. с ДДС 

 

Обект: Републикански път I-5 „Русе – В. Търново - 

Габрово“ в участъка от км 65+200 до км 115+300 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 
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-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-35 070 000 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път I-5 „Русе – В.Търново - 

Габрово“- 2 бр. тунели на Обходен път В.Търново: 

 Тунел № 1 „Велчова завера”- от км 103+524 

до км 103+702, дължина 178 м 

 Тунел № 2 „Боруна” от км 103+814 до км 

103+955, дължина 141 м 

Мостово съоръжение при км 103+758 /между двата 

тунела/ 

Дейности: 

-основен ремонт на тунелите: отводняване, изолация, настилка, тротоари, 

осветление, вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка. 

Бюджет: индикативна стойност-4 000 000 лв. с ДДС 

 

-ремонт на мостовото съоръжение: ремонт на настилката и тротоарите, 

подмяна на ограничителните системи и знаковото стопанство, полагане на 

хоризонтална маркировка 

 

Бюджет: ще бъде определен след изготвяне на проекта 

Обект: Кръгово кръстовище на републикански 

пътища III-502  „Полски Тръмбеш – Обединение – 

/път III-405/“ и III-504 „Самоводене – Обединение 

– Алеково“ в урбанизираната територия на    с. 

Обединение, община Полски Тръмбеш 

Дейности: 

-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище. 

 

Бюджет: ще бъде определен след изготвяне на проекта 

 

Обект: Републикански път I-5 „Русе – В. Търново - 

Габрово“ - Укрепване на свлачище в участъка от км 

93+030 до км 100+220 

Дейности: 

-укрепване на обекта, засегнат от геодинамични процеси и явления. 

 

Бюджет: ще бъде определен след изготвяне на проекта 

Обект: Републикански път III-407 „Стражица – П. 

Тръмбеш“ - Укрепване на свлачище в участъка от 

км 59+540 до км 59+900 

Дейности: 

-укрепване на обекта, засегнат от геодинамични процеси и явления. 

 

Бюджет: ще бъде определен след изготвяне на проекта 

Обект: Републикански път III-551 „Дебелец – 

Елена“ - Укрепване на свлачище в участъка при км 

2+418 

Дейности: 

-укрепване на обекта, засегнат от геодинамични процеси и явления. 

 

Бюджет: ще бъде определен след изготвяне на проекта 

Обект: Републикански път III-408 „Стеврек – 

Глоговец - / II-53“ в участъка от км 29+730 до км 

38+761 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-7 000 000 лв. с ДДС 

Обект: Изготвяне на проект и извършване на СМР 

на мост над язовир Йовковци, републикански път 

Дейности: 

-извършване на дейности във връзка с технологичен проект за ремонт на 
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III-551  „Дебелец – Елена“ при км 27+869 мостовото съоръжение 

 

Бюджет: индикативна стойност - 3 000 000 лв. с ДДС 

Обект: Републикански път III-551 „Дебелец – 

Елена“ – В участък от км 14+000 до 34+400 

Дейности: 

-ремонт на пътната настилка и съоръженията; 

-отводнителни мероприятия; 

-ландшафтно оформяне; 

-ремонт на повредени знаци и ограничителни системи; 

-полагане на нова хоризонтална маркировка. 

 

Бюджет: индикативна стойност-14 000 000 лв. с ДДС 

4.19 Актуализация на организацията на движение 

на републиканските пътища 

ОДМВР 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.20 Извършване на периодичен преглед на 

съществуващите ограничителни системи на 

републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 
Бюджет на ОПУ Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Извършен преглед  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.21 Обозначаване, обезопасяване и проследимост 

на места с концентрация на ПТП по 

републиканските пътища 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Обозначени и 

обезопасени участъци  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.22 Почистване на растителността и поддържане ОПУ 

Постоянен 
Бюджет на ОПУ Подобрено качество на 

поддържането на 

Докладвани 

мерки на 
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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 

пътната инфраструктура 

 

Извършени дейности по 

поддържане и 

почистване  

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.23 Обезопасяване на крайпътното пространство 

по републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 
Бюджет на ОПУ Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Извършени дейности по 

обезопасяване 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.24 Текуща актуализация на организацията на 

движение чрез системи за контрол и управление на 

трафика 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Актуализирана 

организация на 

движение  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.25 Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация  

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Оценка на състоянието 

на сигнализацията 

 

Актуализирана  

сигнализация 

 

Премахнати излишни 

пътни знаци и 

указателни табели  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.26 Прилагане на решения с ясно разпознаваема 

от водачите хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Приложени решения  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 
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Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.27 Информиране на водачите за въведени ВОБДП 

и други ограничения по пътища и улици 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Изпълнени мерки за 

информация 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.29 Обследване на рискови пътни участъци Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Обследвани рискови 

участъци  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.30 Обезпечаване на идентифицираните рискови 

участъци с технически средства за контрол, 

съгласувани със службите на ОДМВР 

Общини 

ОДМВР 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините и 

ОДМВР 

Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Обезпечени рискови 

участъци  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 
Бюджет на 

Общините 
Намаляване на трафика 

и задръстванията, 

повишаване на 

безопасността на 

движението и 

осигуряване свободния 

поток на автомобилния 

трафика 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 
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Изпълнени мерки по 

извеждане на 

транзитните потоци 

извън населените места 

за успокояване на 

движението на входно – 

изходните артерии в 

населените места 

 

по БДП 

Община Горна Оряховица 

 

Дейности:  

Планувано е изграждане на обходен път, свързващ индустриалните зони на 

град Горна Оряховица, град Златарица и град Елена с бъдещата 

автомагистрала „Хемус“. 

 

 

Бюджет: 100 000 лв. 

 

Община Елена 

 

Дейности:  

През гр. Елена преминава републикански път II-53 „ Дебелец - Поликраище - 

Сливен“. Инфраструктурата на гр. Елена е така устроена, че цялото движение 

в това направление е организирано да преминава през централната градска 

част и няма възможност за изграждане на околовръстен път. Същата ситуация 

се наблюдава и в селата Константин и Майско. Друга важна пътна артерия е 

път III- 534 „Елена –Твърдица“. Този път заобикаля града от южната страна и 

има възможност основната част от движението да бъде изведена извън 

урбанизираната територия чрез околовръстен път, който към момента е 

изграден и удобен за експлоатация. 

 

Бюджет: Бюджет на общината 

 

Община Златарица 

 

 

 

Дейности:  

Неприложимо поради факта, че в гр. Златарица и в населените места от 

община Златарица трафикът от МПС не е с висок интензитет дори и през 

почивните и празнични дни. През територията на община Златарица не са 

налице транзитни потоци. 

 

Община Лясковец 

 

 

 

Дейности:  

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) 
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Бюджет: Ще бъде определен след изготвяне на проекта. 

Община Свищов Община Свищов не може да се справи с проблема на републикански път ІІ52 

преминаващ през гр. Свищов. Необходимите средства надвишават многократно 

възможностите на общината. 

Община Сухиндол Дейности: 

Неприложимо поради факта, че на територията на община Сухиндол и 

съставните населени места трафикът на МПС не е със висок интензитет 

Бюджет: Бюджет на Общината 

 

Община Полски Тръмбеш Неприложимо за община Полски Тръмбеш 

Община Стражица Дейности: 

1. Извеждане транзитните автомобили с тегло над 10 тона извън 

жилищната част на гр. Стражица – пренасочване на транзитния поток, 

преминаващ по път III – 407 и път III – 4072 по околовръстен път на гр. 

Стражица, по ул. „Гладстон“, по ул. „Промишлена“ и по улица „Михаил 

Друмев“ западно от кръстовище с ул. „Промишлена“ в двете посоки. 

2. Извеждане на товарния трафик с тегло над 10 тона извън жилищната 

част на с. Сушица – пренасочване на товарните автомобили от път VTR 

2288 по Обходен път на с. Сушица, обслужващ път до ПСОВ с. Сушица 

към път III-514. 

 

Бюджет: По точка 1 – 20 000 лв.; по точка 2 – 10 000 лв. 

 

 

Община Павликени Дейности: 

Участъкът е част от РПМ – път – III – 303 Левски – Павликени – Керека. Целта 

е извеждане на транзитния поток извън агломерацията на гр. Павликени. 

Община Павликени предоставя изходни данни и съгласува проектното трасе. 

 

Бюджет: Бюджет на АПИ 

По наше сведение АПИ е възложила проектирането на обекта, след което 

проектантът ще изготви прогнозен бюджет за изпълнение на СМР. 

Горепосочените дейности не са в правомощията на Община Павликени. 

Община Велико Търново Неприложимо за гр. Велико Търново, понеже това касае републикански 
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пътища и пътни връзки.  

АПИ – ОПУ Велико Търново планират 2021 – 2030 г. проектиране и 

изграждане на северен пътен възел, както магистрала „Хемус“ и скоростен път 

„Русе – Велико Търново“. 

 

Бюджет на Общината: 0 лв. 

4.32 Изграждане на оптимални връзки и висока 

степен на съответствие между различните видове 

транспорт 

 

 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Осигуряване на комфорт 

и благоприятна 

атмосфера на 

мобилността 

 

Изпълнени мерки по 

изграждане на 

оптимални връзки и 

висока степен на 

съответствие между 

различните видове 

транспорт 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.33 Подкрепа за алтернативни форми на 

придвижване  

 

 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Намаляване на трафика, 

генериран от 

използването на леки 

автомобили 

 

Изпълнени мерки, 

свързани с 

алтернативни форми на 

придвижване   

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.34 Развитие на обществения транспорт  

 

 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Ограничаване на 

движението и 

ползването на лични 

моторни превозни 

средства в пътни 

участъци с натоварен 

трафик 

Устойчива градска 

мобилност 

 

Изпълнени мерки по 

развитие на обществени 

транспорт  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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Община Горна Оряховица 

 Дейности:  

Подобряване на осветеността на автобусните спирки и пешеходни пътеки. 

Подновяване на стари и амортизирани автобусни спирки. 

 

 

Бюджет: 20 000 лв. 

 

Община Елена 

 

Дейности:  

През 2020 г. беше проведена процедура по реда на ЗОП, с която беше избрана 

фирма-превозвач да покрива нуждите на населението от транспорт. Фирмата 

обслужва разписания по републиканска, областна и общинска транспортни 

схеми, както и вътрешноградски транспорт в чертите на гр. Елена. В община 

Елена има 124 населени места и след направен предварителен анализ на 

потребността от автобусни превози се оформиха едно направление от 

републиканска транспортна схема, две направления по областни схеми и 

четири общински. Периодичността на пътуванията е съобразена с нуждите на 

педагогическия персонал от училищата в отделните населени места и 

потребностите на местните жители от здравни, административни и социални 

услуги. Автобусите на дружеството са клас В категория М2 и клас III категория 

М3. През 2021 г. община Елена предостави на фирмата превозвач автобус 

Фолксваген Крафтер категория ЕВРО 5 за да гарантира по-добро обслужване 

на гражданите. 

 

Бюджет: През 2021 г.от общинския бюджет бяха отделени 29900 лв. за 

закупуване на автобус и оборудване. 

Изплатени бяха 23593 лв. от републиканския бюджет под формата на 

финансова помощ  за компенсиране загубите от намаления пътнико-поток 

вследствие на COVID кризата с ПМС 326/12.10.2021 г. на МС  и отделно 34150 

лв. субсидии и компенсации от държавния бюджет. 

 

Община Златарица 

 
Неприложимо. Поради малката численост на населението на гр. Златарица и 

минимално проявен интерес от гражданите, в общинския център не е 

организиран градски транспорт. Обществен транспорт се изпълнява 

единствено между населените места в общината и със съседни общини.  

Община Лясковец Дейности:  
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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:  

- 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 съседни общини. 

 

Бюджет: Бюджет на Общината 

 

Община Свищов Неприложимо за градски транспорт в Свищов.  

Община Сухиндол Неприложимо 

Община Полски Тръмбеш Дейности: 

Община Полски Тръмбеш чрез свое търговско дружество осъществява 

обществения транспорт до малките населени места на територията на 

общината. 

Бюджет: 25000.00 лв. 

Община Стражица Дейности: 

Ограничаване на движението на МПС по ул. „Михаил Друмев“ в участъка от 

ул. „Светослав Тертер“ до ул „Цар Симеон“ по време на някои празнични дни. 

Поддържане на редовна автобусна линия Стражица – Благоево – Балканци – 

Кесарево – Горна Оряховица – Велико Търново. 

Поддържане на редовна автобусна линия Горна Оряховица – Сушица – Камен 

– Нова Върбовка. 

Поддържане на автобусна спирка в централна част на гр. Стражица за 

автобуси по направление Разград – Попово – София и обратно. 

Бюджет: Бюджет на Община Стражица; ЕТ „Надежда – Надежда Христова“; 

„Етап-Адресс“ АД 

 

Община Павликени Дейности: 

Община Павликени сключва ежегодно договор за възлагане на обществен 

превоз между населени места в общината – за 2021 г. с „Алекс О`K“ гр. 

Велико Търново. В момента стартира процедурата по ЗОП за 2022 г. 
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Бюджет: Бюджет на Общината 

6 000 лв. компенсации 

Община Велико Търново Дейности: 

Пускане на нова туристическа автобусна линия в гр. Велико Търново с 3 бр. 

електрически автобуси, 2021 – 2022 г. 

 

Бюджет: По ОПРР 

 

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 

еквивалентен към изпълнителите на строителство 

на пътна инфраструктура; прилагане на ефективен 

контрол при управление на договорите за 

проектиране и строителство на пътна 

инфраструктура  

 

Общини 

АПИ/ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Повишена ефективност 

на възлагането на 

строителни дейности на 

външни изпълнители 

 

Изпълнени мерки по 

оптимизиране на 

договорите 

Договорни 

условия 

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 
Бюджет на 

Общините 
Интегриране на 

безопасността в мерките 

за подобряване на 

пътната инфраструктура 

 

Изпълнени мерки по 

изпълнение на 

инженерни мерки по 

пътната инфраструктура 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

Община Горна Оряховица 

 

Дейности:  

Планувани улици за ремонт през 2022 г. на територията на град Горна 

Оряховица: 

Ул. „Иван Вазов“, ул. „Бунар Хисар“, ул. „Теменуга“, ул. „Пирот“, ул. „Люлин“, 

ул. „Тракия“, ул. „Мано Тодоров“, ул. Христо Смирненски“, ул. „Петко Р. 

Славейков“, път местност „Бабенец“. 
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Бюджет: Към момента бюджетът на Община Горна Оряховица за 2022 г. не е 

уточнен. 

 

Община Елена 

 

Дейности:  

Рехабилитация на ул. „Хан Крум“ в с. Константин, ул. „Пета“ и ул „Осма“ в с. 

Майско. Предвижда се ремонт на мост на ул. „Девета“ в с. Беброво и 

рехабилитация на улицата. Предвижда се енергийно обследване и 

проектиране на улично осветление в община Елена през 2022 г. 

 

Бюджет: Бюджет на Общината 

Община Златарица 

 
Дейност:  

Община Златарица има изработен работен проект за реконструкция, 

обновяване и изграждане на площадното пространство на територията на 

съществуващия главен площад в гр. Златарица. Издадено е разрешение за 

строеж от гл. архитект на общината. В голямата си част проектът предвижда 

изменение на организацията на движението в централната част на гр. 

Златарица чрез оптимизирането му. Към настоящия момент е в ход процедура 

по възлагане на обществена поръчка за реализиране на проекта. 

Бюджет: 80 000 лв. 

 

Дейност: Предвижда се извършването на текущи ремонти на пътища и улици, 

които са част от общинската пътна мрежа. 

Бюджет: 60 000 лв. 

 

Дейност: Предвидено е извършването на почистване на крайпътните обекти и 

пространства от растителност, почистване и възстановяване на канавки.  

Бюджет: 5 000 лв. 

 

Дейност: Извършване на текущ ремонт на всички участъци с компрометирана 

трошенокаменна настилка на общински път VTR3163: с. Росно – с. Дедина 

/VTR1161 – VTR1162/ 

Бюджет: 5 000 лв. 

 

Дейност: Предвидена е подмяната на компрометирани пътни знаци и 

поставянето на нови на общински път VTR1162 /гр. Златарица от път III-4004 

– граница с община Елена/. 

Бюджет: 6 000 лв. 
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Дейност: Полагане на пътна маркировка /опресняване на съществуваща/ на 

общински път VTR1162 /гр. Златарица от път III-4004 – граница с община 

Елена/. 

Бюджет: 6 000 лв. 

 

Дейност: Оформяне на съществуващи банкети и канавки на общински път 

VTR1160 /Горско Ново село – Сливовица – път III-4082/. 

Бюджет: 4 000 лв. 

 

Дейност: Поставяне на ограничителни системи на най-рисковите участъци на 

общински път VTR1161 /път III-4004, Горско Ново село – Златарица /Росно – 

Калайджии – Средно село – Дълги припек/ 

Бюджет: 10 000 лв. 

 

Дейност: По уличната мрежа в гр. Златарица, с. Горско Ново село и с. Родина 

да бъде положена пътна маркировка с обща дължина – 2 км. 

Бюджет: 7 000 лв. 

 

Дейност: Да се ремонтират 700 м. тротоари по уличната мрежа на гр. 

Златарица. 

Бюджет: 10 000 лв. 

 

Дейност: Поставяне на осветително тяло до автобусна спирка в гр. 

Златарица, ул. „Георги Димитров“ 

Бюджет: 200 лв. 

 

Дейност: Проектиране и изграждане на изпъкнала изкуствена напречна 

неравност и повдигната пешеходна пътека на път III-4004 в участък, 

преминаващ през с. Горско Ново село 

Бюджет: 7 000 лв. 

 

 

Община Лясковец 1. Освежаване на маркировката, подмяна или попълване на липсваща 

вертикална сигнализация, почистване на растителност по банкетите. 
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2. Основен ремонт улична мрежа: 

Гр. Лясковец – ул. „Тодор Хрулев“ и ул. „Мусала“ 

с. Джулюница – ул. „Ивайло и ул. „Ал. Константинов“ 

с. Козаревец – ул. „Хан Аспарух“ 

с. Мерданя – ул. „Васил Априлов“ 

 

 3. Текущ ремонт улична мрежа и по общински пътища: път VTR1182 / ІІ - 53 / - 

Лясковец - / VTR1181 / , път VTR1181 / ІІІ - 514, Долна Оряховица - Г. Оряховица /  

- Козаревец  / І - 4 / и път VTR1184 / ІІ - 53, Лясковец - Мерданя / Драгижево - Граница 

общ.( Лясковец - В. Търново) - Церова кория / ІІІ - 5302 /. 

 

Бюджет: 220 000 лв. 

Община Свищов Дейности: 

1. Подмяна на загубилите предназначението си /износени/ пътни знаци – 30 

бр.  

2. Възстановяване на уличната пътна маркировка за началото на учебната 

година. 

3. Премахване на дървета и растителност покрай банкети на общинските 

пътища. 

4. Реконструкция и рехабилитация на улици, пътни съоръжения и пътни 

принадлежности към тях на територията на Община Свищов. /27440 м2 

тротоари, 52140 м2 асфалтиране и 1500 м бордюри./: ул. „Люлин“, ул. 

„Димитър Паничков“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Гр. Стоянов“ – от ОК 796 до ОК 721, 

юг; ул. „Патриарх Евтимий“ - пресечката ОК 1070 до ОК; ул. „Патриарх 

Евтимий“ ( пред стадиона); ул. „Люлин“ - при Виваком от двете страни, от ОК 

781 до ОК 784; ул. „Никола Петков“ - от ОК 796 до ОК 797, запад; ул. 

„Опълченска“; ул. „Шишманов“; ул. „Веслец“ - от ОК 1004 до ОК 1003; ул. 

„Нове“ - от ул. „Парчевич“ до ул. „Трети март“ - ОК 943; ул. „Градево“; ул. 

„Петър Парчевич“; ул. „Рила“ - тротоари в целия комплекс; ул. „Даскал Тодор 

Петков; ул. „Генерал Киселов“; ул. „Димитър Ценов“ - от ОК 559 до ОК 734 

изток; ул. „Георги Матев“; ул. „Г. Владикин“ около музея и до ул. 

„Шишманов“; ул. „Екзарх Йосиф“; ул. „Цар Освободител“ - от ОК 779 – ОК 

777, север; ул. „Д. Г. Анев“; ул. „Мир“ - от ОК1028 до ОК 1011; ул. 

„Клокотница“ - целия тротоар запад; ул. „Черни връх“; ул. „Петър Ангелов“ - 

от ОК 720 до ОК 719, север; градинка пл. „Свобода” - около цялата и пред 

църквата; ул. Козлодуй - от ОК 997 до ОК 1000; около спешна помощ - 



33 

 

пресечка от ул. „П. Ангелов“; ул. „Вихрен“; ул. „27 юни“; ул. „Хаджи 

Димитър“; ул. „Изгрев“; ул. „Екзарх Антим I“; ул. „Стоян Ников“; ул. „Симеон 

Ванков“; ул. „Кирил Д. Аврамов“; улицата на запад от ДТГ „Д. Хадживасилев”; 

ул. „Димитър Хадживасилев“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Стоян Михайловски“; ул. 

„Шипка“; ул. „Росица“; ул. „Иконом Христовасилев“; ул. „Неофит Бозвели“; ул. 

„Цени Бояджиев“; ул. „Хан Крум“; ул. „Рибарска чешма“; ул. „Георги Алеков“; 

ул. „Иваница Данчев“; ул. „Васил Левски“, ул. „Тракия“; ул. „Д-р Димитър Хр. 

Павлович“; ул. „Христо Смирненски“, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Кирил и 

Методий”, ул. „Георги Катранов”, ул. „Петър Ванков”. 

 

Бюджет: Бюджет на Общината  
По т.1. – 5000 лв. 

По т.2. – 20000 лв. 

По т.3. – 10000 лв. 

По т.4. – 3000000 лв. 

Община Сухиндол Дейност: 

Община Сухиндол – Рехабилитация и реконструкция на улична пътна мрежа 

гр. Сухиндол /част от улици Хаджи Димитър, Раковски, Опълченска, Винолей/. 

Бюджет: ПРСР – 900000лв. 

 

Текущ ремонт на улици Марко Вачков, Оборище и Опълченска 

Бюджет: ПМС – 900000 лв. 

 

Ремонт на път VTR 2206 в район на свлачищна деформация от км. 5+000 до 

км. 5+500  

Бюджет: Част от СМР – 150 000 лв. 

Община Полски Тръмбеш Дейности: 

Съгласно инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2022 г. 

планираните конкретни мерки са реконструкция на част от улици: 

ул. „Търговска“, ул. „Антим I“, ул. „Славейков“, ул. „Тракия“, ул. „Иван Вазов“ 

и улица в село Страхилово.  

 

Бюджет: 1 500 000.00 лв. 

Община Стражица Дейности: 
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Монтиране на еластична ограда и предпазни парапети по Масивен 

стоманобетонов мост при км 4+500 на път VTR 3281 „/III-407, Моравица – 

Ново Градище/ - Кавлак - /I-4/”. 

Бюджет: 3 000 лв. 

 

Монтиране на предпазен парапет по източното платно на масивен 

стоманобетонов мост при км 3+050 на път VTR 2283/III-407, Мирово – жп гара 

Асеново – Асеново/ - в района на жп гара Асеново. 

Бюджет: 2 000 лв. 

 

Изграждане на пешеходна пътека със светещи соларни пътни знаци в 

централната част на с. Царски извор – при км 25+ на път III-407. 

Бюджет: 1 000 лв. 

 

Запълване на фуги по асфалтобетоновата настилка на надлез над жп линия 

(ул. „Гладстон“), гр. Стражица. 

Бюджет: 15 000 лв. 

 

Освежаване на хоризонталната маркировка по общинските пътища – по път 

VTR1285 / III – 4005, жп гара Кесарево – Стражица / - Благоево – Балканци – 

Кесарево / III – 4082 /, път VTR 1286 / III – 4082, Кесарево – жп гара 

Кесарево / Граница общ. (Стражица – Лясковец) – Джулюница /I-4/, път VTR 

2283 / III – 407 / Мирово – жп гара Асеново – Асеново, VTR2284 / III – 4072, 

Стражица – Николаево /-/ VTR2283 /, път VTR2288 / III – 407 / Царски извор – 

Сушица / III – 514 /, път VTR2291 / II – 51, Копривец – Лом Черковна / - Нова 

Върбовка – Камен / III – 514 /, път VTR3281 / III – 407, Моравица – Ново 

Градище / - Кавлак - / I – 4 / с дължина около 30 000 м. 

Бюджет: 30 000 лв. 

 

Почистване на банкети по общинската пътна мрежа.  

Бюджет: 20 000 лв. 

Община Павликени Дейности: 

Изграждане на общински път III – 303 до улица „Юнак“ гр. Бяла черква. 

Предназначението на пътя е да изведе трафика на тежки МПС извън гр. Бяла 

черква. Прогнозната стойност на обекта е 1 280 000 лв., като през 2022 г. ще 

се изработи инвестиционният проект, ще се отчуждят поземлени имоти и при 
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възможност ще започнат строително-монтажни работи. 

Бюджет: 80 00 лв. 

 

Общински пътища: 

-ремонт на асфалтова настилка (Бюджет: 200 000 лв.); 

-ремонт на пътни банкети (Бюджет: 40 000 лв.); 

-актуализация на хоризонталната маркировка (Бюджет: 35 000 ЛВ.); 

 

Улици в населени места в общината: 

-ремонт на асфалтова настилка (Бюджет: 600 000 ЛВ.); 

-ремонт на тротоари (Бюджет: 100 000 ЛВ.); 

 

Общински пътища и улици в населени места: 

-актуализация на вертикалната сигнализация (Бюджет: 30 000 ЛВ.). 

 

Към момента няма одобрен държавен бюджет за 2022г. от който община 

Павликени ще ползва предвидените целеви субсидии за ремонт на пътища и 

улици, поради което не може да се посочат нито точните обекти, нито 

стойностите на ремонтните работи. 

 

Община Велико Търново Дейности: 

В гр. Велико Търново: 

1. Проектирано и предстои изграждане на ул. „Козлодуй“, ул. „Иван 

Хаджидимитров“, ул. „Димитър Рашев“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Народни 

будители“; 

2. Проектирано и предстои изграждане на пасарелка на ул. „Магистрална“ 

(Републикански път I-4); 

3. Проектирано и предстои изграждане на буферни паркинги в бивше 

сержантско училище и „Френхисар“; 

4. Проектирани и предстои реконструкция и изграждане на кръгови 

кръстовища – 2 бр.; 

5. Проектирано и предстои рехабилитация на ул. „България“; 

6. Текущи ремонти на улични и тротоарни настилки в гр. Велико Търново, 

както и междублокови пространства.  
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Бюджет: 

По т.1. Очаква се финансиране от Републиканския бюджет. 

По т.2 – т.5. Финансиране по ОПРР „Интегриран градски транспорт на гр. 

Велико Търново“. 

По т.6. Съгласно Инвестиционната програма за 2022 г. на Община Велико 

Търново. 

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 

Бюджет на 

Общините 

Успокояване на 

движението  

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

възможностите за 

движение с високи 

скорости 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

Община Горна Оряховица 

 
Дейности:  

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 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.  

 

 

Бюджет: 20 000 лв. 

 

Община Елена 

 

Дейности:  

На територията на общината са изградени точки за контрол на скоростта от 

органите на МВР. Същите са съобразени с наличието на висока концентрация 

на ПТП. Такива има изградени на ул. „Разпоповци“, ул.“Синджирци“ село 

Средни колиби. По направление гр. Елена – гр. В.Търново до ханче „Боаза“. За 

2022 г. се предвижда закупуване на допълнителни технически измервателни 

средства на скоростта от органите на МВР и изграждане на нови контролни 

точки. В населените места скоростта е ограничена до 40 км./ч. и пред 

учебните заведения има дежурни патрули, които следят за спазването на 

ограничението на скоростта и безопасността на децата. 
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Бюджет: Бюджет на Общината 

Текущо се подменят пътни знаци и маркировка, като за това не се заделят 

отделно средства. Самата подмяна се извършва под формата на текущи 

разходи. 

 

Община Златарица 

 

 

Дейности:  

Неприложимо. В населените места в община Златарица няма отсечки /липсват 

прави и дълги участъци/ от уличната мрежа, които да позволяват развиването 

на скорост по-висока от допустимата за населени места. Ограничаване на 

скоростта до 30 км/ч. се предвижда да бъде въвеждано в жилищни райони, 

каквито в гр. Златарица и населените места от общината не са обособени.  

 

 

Община Лясковец Дейности: 

Със Заповед № 1891/ 08.10.2018 г. на Кмета на Община Лясковец е 

одобрено въвеждане на Особени правила за движение в жилищна зона, с 

начало от ул. „Стойчо Куркев” № 15 до № 21 (края на улицата), 

представляваща, специално устроена територия в населено място в гр. 

Лясковец. При възникване на обективна необходимост ще бъдат въведени 

(след преценка) и на други места зони с ограничение на скоростта.  

Предвижда се въвеждане на ограничение на скоростта на 40 км/ч на 

участъци от общинската пътна мрежа, намиращи се в урбанизираната 

територия на населените места, там където трафикът е засилен.  

Бюджет: Бюджет на Общината 

Община Свищов Дейности:  

„Неприложимо“. В гр. Свищов такива /повдигнати пътеки/ са изградени на 

всички опасни места. През годината се предвижда поддържането им в добро 

техническо състояние. 

 

Бюджет: Бюджет на Общината 

1000лв. 

 

Община Сухиндол Дейности: 

Не се предвиждат. 
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Община Полски Тръмбеш Не се предвиждат такива зони. 

Община Стражица Дейности:  

Изграждане на изпъкнала изкуствена напречна неравност по ул. „Сава Цонев“ 

преди кръстовището с ул. „Бачо Киро“. 

 

Бюджет: Бюджет на Общината 

15 000лв. 

 

Община Павликени:  Дейности: 

Изграждане на изкуствени неравности върху платното за движение по улици в 

населените места на общината 

 

Бюджет: Бюджет на Общината 

15 000 лв. 

Община Велико Търново Дейности: 

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности за 

ограничаване на скоростта на МПС. 

 

Бюджет:  

Съгласно Инвестиционната програма за 2022 г. на Община Велико Търново. 

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на пешеходното 

и велосипедно движение; специално обезопасяване 

на зоните на учебни и детски заведения 

 

 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Защита на уязвимите 

участници в движението 

 

Разделяне на 

пешеходното и 

велосипедното 

движение от основния 

автомобилен поток 

 

Изградени предпазни 

съоръжения 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.39 Възстановяване на пътната инфраструктура 

след извършени инвестиционни мероприятия 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Повишаване на 

безопасността на 

настилките 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 
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Изпълнени мерки по 

възстановяване на 

пътна инфраструктура 

след извършени 

инвестиционни 

мероприятия от страна 

на експлоатационни 

дружества 

 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.40 Освобождаване на пътното платно от спрели и 

паркирани автомобили по улиците в населените 

места 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Намаляване на 

задръстванията и 

ускоряване 

придвижването на МПС 

 

Изпълнени мерки по 

освобождаване на 

пътното платно от 

спрели и паркирани 

автомобили 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.41 Въвеждане на системи за дистанционно 

регулиране на трафика с оглед достъп на екипите 

на ЦСМП до мястото на настъпил инцидент 

 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Бърз и безопасен достъп 

на екипите на ЦСМП до 

мястото на настъпил 

инцидент 

 

Изпълнени мерки по 

дистанционно 

регулиране на трафика 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

 

Закупуване на електромобил за нуждите на 

„Домашен социален патронаж“ гр. Павликени 

Постоянен 

 

Бюджет на 

Община 

Павликени 

 

65 000 лв. 

Повишена безопасност 

на автомобилния парк 

Въведени финансови,   

административни и 

други стимули за 

закупуване на 

безопасни и екологични 

автомобили (например 

безплатно паркиране в 

синя/зелена зона, 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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безплатни зарядни 

станции, данъчни 

облекчения, 

субсидиране, 

рестрикции за 

замърсяващи 

автомобили, вътрешно 

производство на 

електромобили и др.)  

 

5.2 Стимулиране употребата на безопасни, 

екологични и енергийно ефективни автомобили за 

обществен транспорт и обслужване на нуждите на 

Общините 

Постоянен Бюджет на 

Общината 

Повишена безопасност 

на автомобилния парк 

Изпълнени мерки за 

стимулиране 

закупуването на 

безопасни и екологични 

автомобили за 

обществен транспорт и 

обслужване на нуждите 

на общините 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

ООАА 

Изпълнени мерки за 

повишаване 

отговорността на 

работодателите 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

Общините 

Обезпечаване 

ползването на 

електромобили и 

хибридните автомобили 

 

Изградени системи от 

зарядни станции 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

5.5 Създаване на условия за изграждане на 

услугата споделена мобилност в големите населени 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Развитие на 

споделената мобилност 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 
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места  Изпълнени мерки по 

изграждане на услугата 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

 

 

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 

 

Бюджет на 

институциите  

Подобрено екипно 

взаимодействие между 

отделните спасителни 

служби при спешни 

ситуации 

 

Проведени съвместни 

учения 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

 

 

 

 

  


