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Докладване изпълнението на План за действие 2020 г., приет с Решение 776 на МС от 19.12.2019 г.  

 

Настоящото приложение се разработва за улеснение на секретариата на ОКБДП в процеса на представяне на информация 

към ДАБДП за целите на отчитане изпълнението на Плана за действие 2020 г. за първото полугодие на 2020 г. (1 януари 

2020 – 30 юни 2020), чрез изпълнението на областната план-програма за 2020 г. 

 

 
 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО БДП ОТ ОКБДП РУСЕ /попълва се областта/ 

 

 

1. ДОКЛАДВАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА 2020 Г. 

 

 

Отчитане, мониторинг и оценка по политиката 

по БДП:  

 

Подготовка на годишен областен доклад по БДП на 

ОКБДП за 2019 г. 

 

Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на заседанията на ОКБДП 

 

Моля попълнете информация относно подготвения и 

представен за одобрение от ДАБДП Годишен доклад 

за 2019 г., както и изпълнените мерки по БДП за 

двете отминали тримесечия на 2020 г.   
 

 

Подготовката за изготвяне на Годишен доклад за 2019 г. и План-програма 

за 2020 г. по БДП започна още в края на м. септември 2019 г. От членовете 

на Областната комисия по БДП в област Русе (ОКБДП) беше изискана 

писмена информация за предприетите по компетентност действия за 

подобряване на БДП. По указания на ДАБДП в началото на м. януари 2020 

г. беше поискана допълнителна информация от стопаните на пътища за 

обществено ползване – общини и Областно пътно управление – Русе. 

Обобщената и анализирана информация е представена в Годишен доклад 

по БДП за 2019 г. Разработеният годишен отчет и актуализираната План-

програма за 2020 г. са разгледани и одобрени от ОКБДП по процедура за 

неприсъствено приемане на решение през м. март 2020 г. Документите са 

изпратени за преглед и одобряване от председателя на ДАБДП. С писмо 

изх. № ДАБДП 01-019/27.03.2020 г. е поискана тяхната ревизия и след 

допълване на липсващата информация, документите са одобрени с писмо 

№ДАБДП 01-019#55/07.05.2020 г.  

През м. май и м. юли 2020 г., от членовете на ОКБДП, е докладвана 

информация за изпълнените мерки по БДП, съответно през първото и 

второто тримесечие на 2020 г.  
 

Мерки  Описание на изпълнението 
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Пълноценна дейност на областните комисии по 

БДП като двигател на процесите по подобряване 

на БДП на областно ниво: 

Изпълнение на взетите решения на заседанията на 

областните комисии по БДП 

 

Моля попълнете информация относно изпълнените 

решения от заседанията на ОКБДП. 

 

През първото полугодие на 2020 г.  е проведено едно неприсъствено 

заседание на ОКБДП, на което са разгледани и одобрени Годишен доклад 

за дейността през 2019 г., актуализирана План-програма за 2020 г. и 

график на заседанията през 2020 г. Поради обявените извънредно 

положение и извънредна епидемична обстановка в страната, присъствени 

заседания на ОКБДП не са провеждани. Докладваните изпълнени мерки 

по БДП за първото и второто тримесечия на 2020 г. са обобщени и 

предоставени на членовете на ОКБДП за информация. 

Създаване и активизация на общински комисии 

по БДП: 

Създаване на общински комисии по БДП там, където 

такива не съществуват 

 

Активизиране на дейността на съществуващите 

общински комисии по БДП 

 

Моля посочете информация относно сформираните 

общински комисии на територията на областта, като 

посочите и заповедта за създаването им и ползвате 

информация от Приложение 2 - образец за 

докладване на общини. 

 

Община Борово – със заповед №202/29.05.2020 г. на кмета на община 

Борово е актуализиран съставът на общинската Комисия по организация 

и безопасност на движението по пътищата (КОБДП). Със заповед 

№216/10.06.2020 г. е утвърден правилник за организацията и дейността на 

КОБДП. През първото полугодие на 2020 г. няма проведени заседания на 

КОБДП. 

 

Община Бяла – има създадена КОБДП, но няма проведени заседания през 

първото полугодие на 2020 г. 

Община Ветово – има създадена КОБДП, но няма проведени заседания 

през първото полугодие на 2020 г. 

Община Две могили – има създадена КОБДП, има проведени три 

заседания през първото полугодие на 2020 г., приети са осем решения за 

подобряване на БДП, от които шест са изпълнени, а останалите две са в 

процес на изпълнение. 

 

Община Иваново – има създадена КОБДП, няма проведени заседания 

през първото полугодие на 2020 г., предстои актуализиране на заповедта 

за състава на КОБДП. 

 

Община Русе – през първото полугодие на 2020 г. КОБДП е провела шест 

заседания, на които са разгледани общо 209 бр. предложения, свързани с 

подобряване на БДП. По всичките от тях КОБДП е дала своето становище, 

като 188 бр. решения са изпълнени, а в процес на изпълнение са 

останалите 21 бр. 
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Община Сливо поле – има създадена КОБДП, но няма проведени 

заседания през първото полугодие на 2020 г. 

 

Община Ценово – КОБДП е създадена със заповед №10/06.01.2020 г. на 

кмета на Община Ценово.  Комисията извършва постоянни проверки, като 

се съставят протоколи за отстраняване на констатираните нередности, 

заседава всяко тримесечие и взема решения за подобряване на БДП. За 

периода са регистрирани три докладни на кметове на населени места, по 

които и са предприети необходимите действия.  

 
Унифициране на работните стандарти и 

методологията по БДП за работа в различните 

териториални поделения на държавните 

структури: 

 

Изпълнение на методически указания на ДАБДП към 

териториални поделения на държавните структури на 

общинско и областно ниво  

 

Моля посочете информация относно изпълнението на 

изпратени от ДАБДП указания до ОКБДП през 2020 г. 

 

В структурите на областно и общинско ниво, ангажирани с БДП, е 

създадена необходимата организация за работа съгласно методическите 

указания на ДАБДП   

Подготовка и провеждане на обучителни, 

образователни, информационни и 

популяризиращи инициативи за опазване 

живота и здравето на хората в пътното 

движение на областно и общинско ниво: 

 

Моля посочете информация за проведени инициативи 

от членовете на ОКБДП, като заимствате същата от 

Приложения 2, 3, 5 ,6 ,7, 8  - образци за докладване 

на общини, ОДМВР, РУО, РЗИ, БЧК, ЦСМП. 

Община Борово – На всички информационни табла в населените места в 

общината са поставени информационни материали с послания за БДП. 

 

Община Бяла – проведени са образователни и информационни 

инициативи за опазване на живота и здравето на участниците в 

движението по пътищата в училища на територията на Общината. На 

информационните табла в административните сгради на населените места 

в общината са поставени информационни материали с послания за БДП. 

 

Община Ветово – не представя информация 

Община Две могили – ежегодно организира  обучителни, образователни, 

информационни и популяризиращи инициативи за опазване живота и 



4 
 

здравето на хората в пътното движение, съвместно с ОДМВР - Две 

могили. 

 

Община Иваново – В седмицата преди 29 юни – ден на безопасността на 

движението по пътищата на интернет страницата на Община Иваново и в 

официалната Фейсбук страница на общината бяха публикувани 

тематичните визуализационни материали изпратени от Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“, акцентиращи върху основните 

аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни  

колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване 

от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение. 

 

Община Русе – Във връзка с отбелязването на 29 юни – ден на пътната 

безопасност Община Русе подготви визия на плакат, който бе поставен в 

превозните средства на обществения транспорт и по възлови спирки на 

масовия градски транспорт. Плакатът съдържа послания към широката 

обществена аудитория за: шофиране с безопасна скорост; шофиране без 

употреба на алкохол и дрога; толерантност към всички участници в 

движението; задължително ползване на обезопасителни колани, които 

спасяват човешкия живот; шофиране без използване на мобилни 

телефони. Денят на безопасността на движението по пътищата беше 

отразен и на официалната страница на Община Русе под мотото „Пази 

семейството си на пътя“. 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

Община Ценово – проведени са разяснителни беседи с учениците и 

родителите за безопасното придвижване на децата до училище. В часа на 

класния ръководител се провеждат беседи на тема „Безопасност на 

движението в нашето село“, включващи правила за движение и пресичане 

на улиците. Създадена е необходимата организация за извозване на 

учениците до училище. 

 

РУО – Русе – Обучени са 17 педагогически специалисти на тема “Нови, 

интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на 
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движението по пътищата“ в квалификационен курс с продължителност 32 

часа по  Дейност 1 на Проект „Квалификация за професионално развитие 

на педагогическите специалисти“,  финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

С Решение №285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет е одобрена НП 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за 

обучение по безопасност на движението по пътищата“. Документи за 

участие в програмата с цел създаване на вътрешни и външни площадки по 

БДП са подадени от 10 училища и 15 детски градини от област Русе. На 

одобрените за участие образователни институции програмата ще осигури 

финансови средства в размер на 3500 лева за училище и 2500 лева за ДГ, 

20% от които са съфинансирани от бюджета на образователната 

институция. 

 

Проведени са институционални инициативи за деца и ученици в системата 

на образованието, свързани с културата на движение по пътищата: 

конкурси за рисунки, картички и плакат, изготвяне на презентации от 

ученици, провеждане на беседи, тематични педагогически ситуации, 

уроци и образователни игри, публикуване на брошури и информация за 

инициативи и за обновяването на материално-техническата база за 

провеждане а обучение по БДП на сайтовете на образователните 

институции. 

Осигурен е достъп до информация на децата, учениците и техните 

родители относно обучението и възпитанието по БДП чрез създаване на 

специализирана рубрика на електронните страници на образователните 

институции. Образователните институции системно публикуват актуална 

информация за материално-техническата база за обучението по БДП, 

транспортната инфраструктура в близост до училището/детската градина, 

безопасните маршрути на движение на учениците, проведените 

мероприятия (концерт, беседа, викторина, семинар, конкурс и др.), 

анализи, мерки за ограничаване на ПТП с деца и ученици и други справки 

за дейностите по БДП. 
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Комисиите по БДП във всяка образователна институция изпълняват 

планираните в началото на учебната година конкретни мероприятия по 

БДП по класове, паралелки и общоучилищни.  

 

РЗИ – Русе – Проведени са 8 обучителни лекции, 2 работни срещи и 3 

спортни инициативи. Обхванати са общо: 289 души. 

Предоставени са 130 бр. ЗОМ на ДГ и училища. 

 -  лекция със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с ученици 

от СУ „Христо Ботев“; 

-  2 лекции със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с деца 

от ДГ „Радост“; 

- лекция със събеседване на тема „Безопасност на движението с ученици 

от 1 клас на ОУ „Алеко Константинов“; 

- Участие в масова спортна инициатива във връзка с пътната безопасност 

в ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите – Русе; 

- 2 лекции със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с деца от 

ДГ „Детелина“; 

- 2 лекции със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с деца от 

ДГ „Иглика“; 

- 1 лекция със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с деца от 

ДГ „Незабравка“; 

- 2 спортни инициативи по повод „Седмица за пътна безопасност“ в ДГ 

,,Детелина” и ДГ ,,Иглика“. 

Във връзка със създалата се противоепидемична обстановка и намаления 

състав на експертите в О ПБПЗ не са проведени в пълен капацитет 

заложените дейности по програмата в годишния план на институцията. 

 

ОДМВР – Проведени са 3 бр. превантивни беседи по безопасност на 

движението с деца, ученици, родители и учители. Изнесени са 2 бр. уроци 

в рамките на програма „Детско полицейско управление“. Взето е участие 

в 6 бр. превантивни мероприятия с партньори, проведени са брифинги с 

участието на средствата а масово осведомяване (СМО). 
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Рутинно и системно прилагане на комплекс от 

мерки по БДП спрямо работещите в 

организациите на бюджетна издръжка за 

предпазването им от ПТП при взаимодействие с 

пътната система съгласно разработената от 

ДАБДП стандартизирана методология: 

Приемане, прилагане и контрол на вътрешни правила 

за подобряване на БДП в организациите на бюджетна 

издръжка 

 

Моля, посочете информация относно разработването 

и приемането на Система от мерки за предпазване на 

служители от ПТП по време на работа от страна на 

Областната администрация и общините, като 

ползвате информация от Приложение 2 - образец за 

докладване на общини. 

 

Община Борово – в процес на разработване и внедряване в дейността на 

общинската администрация на 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. 

Община Бяла – тече процес на разработване и внедряване на система от 

мерки за предпазване на служителите и работниците от наранявания или 

загуба на живот в резултат на ПТП. 

Община Ветово – не представя информация 

Община Две могили – С Решение №89 по Протокол №5/28.02.2020 г. на 

Общински съвет – Две могили са приети: 

- Програма за подобряване на БДП в община Две могили за 2020 г.; 

- Мерки за предпазване на служителите и работниците от наранявания 

или загуба на живот в резултат на ПТП в община Две могили. 

Общината оборудва работещите служители с работно предпазно облекло 

и лични предпазни средства по време на работа. 

Община Иваново – 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. Извършва се периодичен инструктаж на 

нови и пътуващи служители от администрацията с обществен и личен 

превоз. Мерките ще бъдат актуализирани при необходимост. 

Община Русе – Има разработена система от мерки за предпазване на 

служителите и работниците от наранявания или загуба на живот в 

резултат на ПТП 

Община Сливо поле – не представя информация 

Община Ценово – Приети са вътрешни правила за предпазване на 

работещите от ПТП по време на работа, правят се периодични 

инструктажи 

Областна администрация – Русе - със заповед  № 3-95-00-795/02.12.2019 

г. на Областен управител на област Русе е утвърдена система от мерки за 

предпазване на служителите от пътнотранспортен травматизъм или загуба 

на живот в резултат на ПТП, настъпило по време на работа 
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Използване на метода за широко обхватен 

контрол като един от основните методи за 

контрол: 

Провеждане на  специализирани операции на ОДМВР 

и областните отдели на ИААА  

 

Моля посочете информация за проведени 

специализирани операции на ОДМВР и областните 

отдели на ИААА през първото шестмесечие на 2020 

г., като ползвате информация от Приложение 3 - 

образец за докладване на ОДМВР 

 

Проведени са 30 бр. специализирани полицейски операции (СПО) за 

осигуряване на безопасност на движението, от служители на ОДМВР – 

Русе на обслужваната по компетентност територия.  

Проведени са 10 бр. специализирани полицейски операции за осигуряване 

на безопасност на движението по метода на широко обхватен контрол на 

територията на областта. 

За проведените СПО на национално и регионално ниво е публикувана 

информация в СМО 

 

Изрично регламентиране на пътната 

безопасност във функционалните задължения 

на общинските администрации: 

Обезпечаване на общинската администрация с 

лице/лица, с подходяща квалификация и 

компетенции, отговорно/и за пътната безопасност. 

Моля посочете информация за определен служител 

от съответната община, в чиято функционална 

характеристика са включени задължения, свързани с 

БДП, както и документи от общините, с които се 

възлагат функции по БДП на определени служители, 

като ползвате информация от Приложение 2 - 

образец за докладване на общини 

Община Борово – не представя информация 

 

Община Бяла – инж. Лъчезар Дилянов – началник на отдел БТГРН в 

община Бяла 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – младши експерт инж. Зейхан Зейнолов – 

инженер по транспорта 

Община Иваново – назначени са достатъчен брой служители, отговорни 

за пътната безопасност, които са с подходяща квалификации и 

компетенции. 

Община Русе – отдел „Транспорт“ е обезпечен с необходимите 

служители  с подходяща квалификации и компетенции  

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – КОБДП е с председател заместник-кмет на общината 

и членове с подходяща квалификация, които носят отговорност за 

подобряване на БДП. 

Областна администрация – Русе – във функционалната характеристика 

на секретаря на ОКБДП са включени задължения, свързани с БДП. 

Координация и взаимодействие между 

стопаните на пътища (общинските 

Извършвани са периодични съвместни инспекции на стопаните на пътя 

(общини/ОПУ-Русе) и органите на ОДМВР за установяване състоянието 
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администрации, областните пътни управления) 

и органите на МВР с цел съвместни действия по 

подобряване на безопасността на пътната 

инфраструктура, чрез дейността на Областните 

комисии по БДП: 

Моля посочете информация относно съвместни 

действия между общинските администрации, ОПУ и 

ОДМВР, като ползвате информация от Приложение 2, 

3 и 4 – образец за докладване от общини,  ОДМВР и 

ОПУ. 

 

на пътната инфраструктура. Направените констатации са протоколирани, 

формулирани са предложения и са предприети действия за  подобряване 

на БДП. 

 

От ОДМВР – Русе са изготвени 24 бр. писмени предписания до стопаните 

на пътя (общински администрации и ОПУ – Русе) за подобряване на 

безопасността на пътната инфраструктура. Взето е участие в 17 бр. 

комисии, съвети, работни групи, семинари, конференции и др. 

Извършване на анализ от стопаните на пътя на 

тежки ПТП и оценка на риска от гледна точка на 

влиянието на пътната инфраструктура върху 

тяхното настъпване  

Обследване на пътната обстановка в аварийния 

участък за откриване недостатъци в пътните условия  

Докладване и анализ на информация от областните 

комисии по БДП минимум четири пъти годишно (на 

заседанията на ОКБДП). 

 

Моля, представете информация  за извършени 

обследвания от страна на стопаните на пътя и 

ОДМВР, както и информация, предоставена на 

заседания на ОКБДП през първото шестмесечие, като 

ползвате информация от приложение 2, 3, 4 – 

образци за докладване от страна на общини, ОДМВР 

и ОПУ. 

 

Обследване и анализ на участъците с концентрация на ПТП. 

Протоколиране на обследването, набелязване на краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни мерки за подобряване на безопасността на 

пътната инфраструктура. 

 

Община Борово – не представя конкретна информация 

 

Община Бяла – не представя конкретна информация 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – не представя конкретна информация  

Община Иваново – от РУ Две могили при ОДМВР-Русе е предоставена 

следната информация за възникнали ПТП по пътища и улици, 

стопанисвани от Община Иваново: 

1. За месец Януари 2020 г. – 3 бр. ПТП; 

2. За месец Февруари – няма възникнали ПТП; 

3. За месец Март – 1 бр. ПТП. 

4. За месец Април –1 бр. ПТП 

5. За месец Май – 2 бр. ПТП 

6. За месец Юни – 1 бр. ПТП 

Анализът на гореизброените ПТП показва, че в резултат на настъпилите 

ПТП са пострадали 8 лица, две от които тежко, нанесени са материални 

щети.  
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Основна причина за настъпване на изброените ПТП е движение с 

несъобразена скорост. 

 

 

Община Русе – от сектор „Пътна полиция“ е подготвен и представен 

Анализ на ПТП за първото тримесечие на 2020г. за цялата Русенска 

област, който ще бъде обсъден на предстоящото през м. юли заседание на 

КОБДП, в частта, касаеща територията на Община Русе 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово –  през първото полугодие на 2020 г. в Община Ценово 

не е имало тежки ПТП и не е правена оценка на риска от гледна точка на 

пътната инфраструктура за обследване на пътната обстановка. 

 

Информиране на водачите за пътни участъци с 

висока концентрация на ПТП (различно от 

нормативно заложената пътна сигнализация): 

 

Моля, представете информация  за предприети мерки 

по информиране на водачите за пътни участъци с 

висока концентрация на ПТП, като например: 

информиране чрез местни медии, на електронни 

табла и др. 

 

 

Актуалната информация за пътни участъци с висока концентрация на ПТП 

по републиканските пътища е в режим 24/7 в Ситуационен център А“ПИ“ 

и  участниците в движението се информират чрез средствата за масова 

информация и мобилното приложения „LIMA”. Актуална информация за 

водачите има и на електронните информационни табла с дистанционно 

управление по първокласните пътища. 

В общините в област Русе не са предприемани мерки по информиране на 

водачите за пътни участъци с висока концентрация на ПТП по общински 

пътища и улици в населените места 

Изпълнение на целенасочени инвестиции в  

пътни участъци с най-висока концентрация на 

ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване 

на риска от ПТП: 

Моля представете информация за обезопасени 

идентифицираните рискови участъци, в т.ч. със  

съответни контролно-технически средства, 

съгласувани със службите на ОД на МВР, като  

Община Борово – не представя конкретна информация 

 

Община Бяла – за обезопасяването на рискови участъци са изпълнени 

следните видове работи: фрезоване на амортизираната настилка, 

насипване на едра и дребна трошенокаменна настилка, запълване  на 

амортизираните участъци с асфалтобетон, направа на водосъбирателни 

канавки и отводнителни шахти, поставяне на хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация. 
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ползвате информация от Приложение 2, 3 и 4 – 

образец за докладване на общини, ОДМВР и ОПУ. 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – поставят се пана със съответните пътни знаци, 

които да заострят вниманието на всички участници в движението. 

 

Община Иваново – не представя конкретна информация 

 

Община Русе – не представя конкретна информация 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – на този етап в Община Ценово няма пътни участъци с 

най- висока концентрация на ПТП, които имат нужда от обезопасяване. 

 

ОПУ – Русе – не представя конкретна информация 

 

ОДМВР – Русе – на стопаните на пътя са направени предписания за 

сигнализиране на опасни участъци от пътната мрежа и кръстовищата 

съгласно нормативната база с пътен знак А40 „Внимание! Участък с 

концентрация на ПТП“ и съответната хоризонтална маркировка. 

 
Разработване и изпълнение на мерки за 

устойчива градска мобилност от общините като 

част от общински планове за развитие, 

интегрираните планове за градско 

възстановяване и развитие и Транспортно-

комуникационни схеми към Общите устройствени 

планове на населените места: 

 

Моля да посочите информация относно посочените по-

долу мерки, в случай, че същите са относими за 

Вашето населено място съгласно Приложение 2 – 

образец за докладване от общини: 

 

Община Борово – не представя конкретна информация 

 

Община Бяла – Община Бяла изпълнява проект: "Improved nodes Giurgiu-

Byala for better connection to TEN-T infrastructure" (22.08.2018 - 21.08.2021) 

"Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с 

инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“. Специфичните цели на проекта са: 

1. Подобряване на транспортната инфраструктура за  по-добра свързаност 

с мрежата ТЕN-Т, за осигуряване на удобен и безопасен транспорт; 

2. Разработване на съвместни системи за управление на трафика и мерки 

за интелигентна мобилност в трансграничния район Гюргево-Бяла; 

3. Обогатяване на обществения опит и знания в областта на мерките за 

безопасност на движението в трансграничната зона, за по-добра 

координация на транспортните системи. 
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Извеждане на транзитните потоци извън населените 

места за успокояване на движението на входно – 

изходните артерии в населените места, през които 

преминават транзитно трасета от републиканската 

пътна мрежа, намаляване на трафика и 

задръстванията, повишаване на безопасността на 

движението и осигуряване свободния поток на 

автомобилния трафик - изграждане на околовръстни 

пътища; 

 

Изграждане на оптимални връзки и висока степен на 

съответствие между различните видове транспорт, 

гарантиращи безопасна скорост, комфорт и 

благоприятна атмосфера на мобилността 

 

Въвеждане на алтернативни форми на придвижване за 

ограничаване на движението и ползването на лични 

моторни превозни средства в пътни участъци с 

натоварен трафик 

 

Развитие на обществения градски транспорт по 

отношение на удобство, комфорт, точност и 

комуникативност 
  

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – не представя конкретна информация 

 

Община Иваново – не представя конкретна информация 

 

Община Русе – По проект „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух, чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за 

шосеен транспорт –  електрически автобуси и тролейбуси за Община 

Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, ще се 

осъществи закупуване и доставка на нови съвременни електрически 

транспортни средства – 20 бр. електробуси и 15 бр. тролейбуси. Това ще 

доведе до намаляване на вредните емисии на въздуха, намаляване на шума 

и вибрациите, значителна икономия на енергия и повишаване удобството 

и комфорта на пътуващите с обществения градски транспорт. 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – В Община Ценово предстои приемането на общи 

устройствени планове във всички населени места. В момента се прави 

рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на Община 

Ценово, с което ще се помогне за разтоварване на трафика от 

републиканската пътна мрежа, която преминава през част от населените 

места на общината.  
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Организация на движението в населените места: 

Моля представете информация за разработени, 

приети и изпълнени генерални планове за 

организация на движението в населените места 

съгласно Приложение 2 – образец за докладване от 

общини 

  

Община Борово – няма разработен Генерален план за организацията на 

движение (ГПОД) в населените места на територията на Общината.  

 

Община Бяла – няма разработен ГПОД 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – има разработени ГПОД в населените места на 

територията на Общината. 

 

Община Иваново – няма разработен ГПОД  

 

Община Русе – Към момента Общината няма разработен ГПОД. Изготвя 

се задание за провеждане на процедура по ЗОП за изработването на такъв 

за гр. Русе и кметствата от Община Русе. Средствата за изготвянето му са 

предвидени в Общинския бюджет за 2020 г. Очаква се Общината да 

разполага с ГПОД през 2021 г. 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – В Община Ценово има разработен частично Генерален 

план за организация на движението в с. Ценово, който е разработен 

съвместно с РУ на МВР гр. Бяла и ОПУ – Русе при аварийно състояние  на 

републикански път Бяла- Русе, като движението се отбива през Гара Бяла 

– с. Ценово – с. Обретеник. 

 

Подсигуряване дейността на персонала, 

отговарящ за безопасността на пътната 

инфраструктура в общините/ОПУ: 

Моля представете информация относно 

обезпечаването на материално-техническата база на 

работещите в общините/ОПУ и относно повишаване на 

квалификацията на персонала в общините/ОПУ, като 

ползвате информация от Приложение 2 и 4 – образци 

за докладване на общини и ОПУ. 

Община Борово – не представя конкретна информация 

 

Община Бяла – не представя конкретна информация 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – има съответните сигнализации и предпазни 

средства. Ежемесечен инструктаж на всички работещи служители. 
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Община Иваново – през първото шестмесечие на 2020 г. са осъществени 

дейности по поддържане на материално-техническата база на 

служителите, отговарящи за безопасността на пътната инфраструктура на 

територията на Община Иваново. 

 

Община Русе – не представя конкретна информация  

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – има добре изградена материално-техническа база на 

работещите в общината, които отговарят за безопасността на пътната 

инфраструктура. Предстои обучение на персонала за повишаване на 

квалификацията по БДП 

 

ОПУ – Русе – Обезпечаване на материално-техническата база на 

работещите в ОПУ чрез доставка на мобилни смарт устройства с цел 

навременно оповестяване. Обучение на персонала на ОПУ за повишаване 

на квалификацията. 

  

Стандартизиране на изискванията към 

изпълнителите на инженеринг и строителство на 

пътна инфраструктура: 

Моля да представите информация относно въведена 

система за управление на безопасността на 

движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014 

към изпълнителите на строителство на пътна 

инфраструктура, както и за прилагането на ефективен 

контрол при управление на договорите за проектиране 

и строителство 

Може да ползвате информация от Приложение 2 и 4 – 

образци за докладване на общини и ОПУ. 

Община Борово – Прилагане на ефективен контрол при управление на 

договорите за проектиране и строителство се извършва от Дирекция 

„УТОС“ в община Борово. 

 

Община Бяла – не представя конкретна информация 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – Издава се заповед от общината за отговорно лице 

за контрол 

 

Община Иваново – През първото шестмесечие на 2020 г. се осъществява 

ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и 

строителство. 
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Община Русе – не представя конкретна информация 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – Фирмите, с които работи Община Ценово, за 

проектиране, изпълнение и строителен надзор при ремонт на общински 

пътища и улици са регистрирани в съответните камари и притежават 

необходимите сертификати и разрешителни. При извършване на услугите 

за Община Ценово те спазват нормативните изисквания за вида на 

услугата която предоставят. 

 

ОПУ – Русе – осъществяване на строг контрол при управлението на 

договорите за проектиране, надзор и изпълнение на строителството. 

Обучение на персонала за работа с Централизирана автоматизирана 

информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП).  

 

Изпълнение на мерки по изграждане, 

рехабилитация, текущ ремонт и поддръжка на 

общинска и улична пътна инфраструктура, на 

база обследване, анализ и оценка на 

безопасността й - изпълнение на мерки 

съгласно годишните инвестиционни програми 

на общините и стратегиите по БДП: 

Моля да представите информация относно изпълнени 

инженерни мерки по пътната инфраструктура, 

включващи пътните платна, тротоарите, банкетите, 

местата за паркиране, подлези и надлези, мостове, 

спирките на градския транспорт, крайпътните 

пространства и др. чрез въздействие върху настилки, 

хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация, осветление, ограничителни системи, 

растителност, поставени рекламни съоръжения и 

крайпътни обекти, и др., като ползвате информация 

от Приложение 2 – образец за докладване от общини. 

 

Община Борово – Към настоящия момент се изготвя работен проект за 

реконструкция и рехабилитация на ул. Горна Манастирица, ул. Първи 

май, ул. Христо Ботев, бул. Шести септември и  ул. Горазд в гр. Борово. 

Проектът има за цел да осигури: решение за реконструкция на уличното 

платно: подобряване и възстановяване на транспортно-

експлоатационните качества и носимоспособността на настилката; да се 

преустанови процеса на разрушаване на настилката и да се гарантира 

носимоспособността и равността; повишаване на комфорта на пътуване 

по обновената инфраструктура и подобряване на пропускателната 

възможност; нови бордюри с осигуряване на условие за достъпна градска 

среда /понижаване на бордюрите с тактилни плочи при заустването на 

улиците и пешеходните пътеки/; реконструкция на тротоари и тротоарна 

настилка; да се обезпечи безопасността с необходимата сигнализация; да 

се осигури отводняване от повърхностните води. 

 

Община Бяла – В края на месец октомври 2019 г. се изпълни дейността 

по “blackspot” – картиране на улици в гр. Бяла и се разработи 
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модул/апликация, представляващи интегрирана информационна система 

за мерките за безопасност на улиците, по проект: “B-TEN – Improved nodes 

Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, финансиран 

чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално 

съфинансиране. Основната цел на дейността е да се картират 

регистрираните пътни инциденти, да се анализира съществуващите и 

предвиди появата (в следствие на променените пътни условия) на 

blackspot локации в пътните участъци (или в близост до тях), предвидени 

за рехабилитация в Община Бяла. Картирането и анализът на тези условия 

ще подпомогне планирането и изпълнението на мероприятия за 

намаляването на инцидентите в тези локации и ще помогне за повишаване 

на безопасността на хора и товари в тези участъци. 

Реконструкция и рехабилитация на част от ІV-класен път VTR-1233 (№ 

ІV-40964) “Павел-Босилковци-Гара Бяла” от общинската мрежа, от км 

2+000 до км 12+000 с обща дължина 10000 м. Ежегодно се почистват 

банкетите по общинските пътища, освежава се хоризонталната 

маркировка, подменят се осветителни тела и др. 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – Почистване на общинските пътища на 

територията на общината, в т.ч. окосяване, премахване на клони и храсти, 

опресняване на маркировката, подмяна на вертикалната сигнализация и 

др. 

 

Община Иваново – През първото шестмесечие на 2020 г. редовно са 

извършвани следните дейности за осигуряване безопасността на 

движението по общинската и уличната пътна мрежа на територията на 

община Иваново:  

• Зимно поддържане и снегопочистване на пътища и улици на 

територията на общината; 

• Периодично почистване на банкетите, подрязване на храсти, клони на 

дървета и др.;  

• Периодични прегледи на състоянието на уличното осветление и 

подмяна на повреденото такова в населените места от община Иваново; 
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• Почистване на пътното платно след получени замърсявания в резултат 

от лоши метеорологични условия, пътнотранспортни произшествия и др.; 

• Извършен е текущ ремонт на улици в селата Щръклево, Пиргово, 

Тръстеник и Иваново. 

 

Община Русе – Продължава изпълнението на обект: „Рехабилитация на 

бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до 

кръговото кръстовище при КАТ; 

Започна изпълнението на обект: „Реконструкция, рехабилитация и 

модернизация на бул. „Трети март“, в т.ч. и ремонт и усилване 

конструкцията на моста при пътен възел Сарая, гр. Русе“; 

Изградени са нови 150 бр. паркоместа по ул. „Алеи Възраждане“ за 

облекчаване паркирането на МПС на живущите в района и посетителите 

на Парка на младежта; 

Извършва се изграждане и ремонт на тротоари на местата с установена 

необходимост; 

Извършва се възстановяване на пътни знаци за предимство, за посочност 

и за ограничаване на скоростта; 

Възложено е на договорни начала обследване използваемостта на 

пешеходните подлези – 12 бр. по бул. „България“ и е проведена среща с 

АПИ за уточняване финансирането на необходимите ремонтни работи по 

тях с цел привеждането им във вид удобен за ползване. 

Започнато е ежегодно опресняване на хоризонталната пътна маркировка 

(с качествени материали, студен пластик и други) преди настъпване на 

летния сезон. До момента са положени 5 401,86 кв.м. надлъжна и напречна 

маркировка; 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – В годишната инвестиционна програма Община Ценово 

залага в бюджета си средства за изпълнение на мерки по изграждане, 

рехабилитация, текущ ремонт и поддръжка на общинската и уличната 

пътна мрежа, на база обследване, анализ и оценка за стратегиите по 

безопасност на движението по пътищата. След подадената информация  за 

нередности (от комисията по БДП) се предприемат мерки за изготвяне на 
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проекти  от специалисти, които прилагат инженерни мерки по пътната 

инфраструктура, включващи пътни платна, тротоари, банкети, места за 

паркиране, мостове, автобусни спирки. Всяка пролет се освежава 

хоризонталната маркировка, почистват се тротоарите и банкетните части 

на уличната и пътна мрежа, ограничителните системи и повдигнатите 

пешеходни пътеки се подържат съгласно  Наредбата и Закона за пътищата. 

 

Изпълнение на мерки по изграждане, 

рехабилитация, текущ ремонт и поддръжка на 

републиканска пътна инфраструктура, на база 

обследване, анализ и оценка на безопасността й 

- изпълнение на мерки съгласно годишните 

инвестиционни програми на АПИ/ОПУ: 

Моля да представите информация относно изпълнени 

инженерни мерки по РПМ инфраструктура, като 

ползвате информация от Приложение 4 – образец за 

докладване от общини и ОПУ. 

Извършване на регулярни инспекции по пътна безопасност съгласно 

утвърден годишен график за провеждането им. 

Строг контрол при управлението на договорите за проектиране, надзор и 

изпълнение на строителството. 

Предприемане на цялостни обходи и огледи на 

състоянието на общинската и уличната пътна 

мрежа, съвместно между общинските 

администрации и ОД на МВР, преди настъпване 

на летния сезон, началото на учебната година и 

настъпване на зимния сезон: 

Моля да докладвате относно извършени обходи и 

огледи, създадената работна организация, както и 

докладване на изпълнените мерки на заседанията на 

областните комисии по БДП, като ползвате 

информация от Приложение 2 и 3 – образци за 

докладване на общини и ОДМВР 

Община Борово – Периодично извършване на обходи  

 

Община Бяла – Периодично извършване на обходи 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – Периодично извършване на обходи съвместно със 

служителите от ОДМВР – Две могили  

 

Община Иваново – Периодично извършване на обходи  

 

Община Русе – Обходи и огледи на уличната мрежа се извършват 

ежемесечно от служители на общинската администрация в различните 

квартали на града и централната градска част, като своевременно се 

отстраняват несъответствия във вертикалната сигнализация, ако има 

такива, монтират се ограничителни стълбчета, където е установена 

необходимост или по предписание на органите на ОД на МВР. 
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Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – В Община Ценово е създадена организация за оглед на 

състоянието на общинската и уличната пътна мрежа съвместно с органите 

на РУ гр. Бяла на ОДМВР преди настъпването на летния сезон, начало на 

учебната година и настъпването на зимния сезон. Комисията изготвя 

протокол, в който се отразява състоянието на общинската и уличната 

пътна мрежа, констатираните нередности и предложения за тяхното 

отстраняване. Прави се цялостна проверка за състоянието на 

хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация, пътната 

настилка, мостовите съоръжения, банкетната част и отводнителните 

канавки. 

 

ОДМВР – Русе – през м. юни 2020 г. на кръговото кръстовище в гр. Бяла, 

на главен път I-5 Русе – В. Търново, определен като участък с 

концентрация на ПТП за 2019 г., е извършен оглед от служители на 

ОДМВР – Русе, Община Бяла, АПИ/ОПУ – Русе и представители на 

проектанта. Предстои изготвяне на проект за реконструкция на пътния 

участък с цел намаляване на ПТП. 

 

Текуща актуализация на организацията и 

безопасността на движение в градовете: 

Моля да представите информация относно извършени 

както следва: 

- анализи на конкретни участъци с неясна 

сигнализация и необходимост от премахване на 

излишни знаци, табели и маркировка 

- анализи на състоянието и мерки за развитие на 

ограничителни системи за пътища 

- Развитие на система за контрол и управление на 

трафика  

- Докладване на изпълнените мерки на заседанията 

на областните комисии по БДП 

 

Община Борово – не представя конкретна информация 

 

Община Бяла – При изпълнение на проект: "Improved nodes Giurgiu-Byala 

for better connection to TEN-T infrastructure" (22.08.2018 - 21.08.2021) 

"Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с 

инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“ ще се разработят системи за 

управление на трафика и мерки за интелигентна мобилност 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – не представя конкретна информация  

 

Община Иваново – не представя конкретна информация  
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Може да ползвате информация от Приложение 2,3 и 4 

– образци за докладване на общини, ОДМВР и ОПУ 

 

Община Русе – не представя конкретна информация 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – При проверка на общинската и уличната пътна мрежа 

комисията оглежда състоянието на конкретни участъци с неясна 

сигнализация или необходимост от премахване на излишни знаци, табели 

и маркировка, прави анализ и предлага мерки за отстраняване на 

нередностите, съгласувано с представители на РУ на ОДМВР и 

специалисти от ОПУ – Русе. След отстраняване на нередностите 

резултатите се докладват на ОК по БДП.  

 

ОПУ – Русе – Регулярни инспекции по пътна безопасност съгласно 

утвърден годишен график за провеждането им. 

Анализ на направените констатации, мерки за развитие и подобряване на 

пътната безопасност. 

 

ОДМВР – Русе – При извършване на ежедневните обходи и изпълнение 

на възложените задачи, при констатиране на конкретни участъци  с неясна 

сигнализация и необходимост от премахване на излишни знаци, табели и 

маркировка, от служителите на ОДМВР – Русе се изготвят необходимите 

документи до стопаните на пътя. След провеждане на всяко едно от 

заседанията на КОБДП ръководството на сектор „Пътна полиция“ се 

запознава с изготвения протокол, като по всеки един от протоколите са 

предприемани необходимите действия в рамките на законовите 

правомощия на служителите на ОДМВР. 

 

Информираност за въведени ВОБДП и други 

ограничения по пътища и улици: 

Моля да посочите информация относно създадена 

работна организация за контрол на поставяне на 

информационни табели и оповестяване на въведени 

ВОБДП на обществеността. 

 

Община Борово – При възникване от необходимост за временна промяна 

на движението по пътищата на територията на община Борово, се създава 

организация за обходни маршрути, като за целта се издава  заповед на 

Кмета, а контролът се осъществява от КОБДП и служители на ОДМВР. 
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Може да ползвате информация от Приложение 2 и 4 – 

образци за докладване на общини и ОПУ 

 

Община Бяла – Всички инвестиционни проекти, изпълнявани от 

общината, съдържа част ВОБД. Издават се съответните заповеди от кмета 

на общината за въвеждане на мерки за ВОБД. 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – издава се заповед на кмета и се поставят 

съответните пътни знаци 

 

Община Иваново – не представя конкретна информация  

 

Община Русе – въведените ВОБД се оповестяват на обществеността 

посредством интернет портал „Транспорт“ и на сайта на общината. Това 

важи както за свързаните със строителството, така и за тези, свързани с 

провеждането на различни мероприятия, футболни мачове и др. 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – Във връзка с ремонтните дейности и рехабилитация на 

част от уличната мрежа е създадена организация за контрол и поставяне 

на информационни табели за оповестяване на въведените забрани.  

 

ОПУ – Русе – Актуалната информация е в режим 24/7 в Ситуационен 

център А“ПИ“ и информирането на участниците в движението става чрез 

средствата за масова информация и мобилното приложения „LIMA”. 

Актуална информация има и на електронните информационни табла с 

дистанционно управление по  първокласните пътища. ВОБДП се въвежда 

съгласно Нормативната уредба, съгласно действащото законодателство.  

 

Ограничаване на скоростта в урбанизираните 

територии 

Моля, да посочите информация относно въведени 

мерки за ограничаване на скоростта  и успокояване 

на движението, вкл. системи за видеонаблюдение и 

контрол. 

Община Борово – Поставени са пътни знаци за ограничаване на 

скоростта в населените места на територията на община Борово. 

 

Община Бяла – Изградени са изкуствени неравности, целящи намаляване 

на скоростта на движещите се МПС през урбанизираната територия на гр. 
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Може да ползвате информация от Приложение 2 - 

образец за докладване на общини  

 

Бяла и с. Лом Черковна, както и осигуряване на безопасното пресичане на 

пешеходците. 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – Община Две могили има изградени 20 бр. камери 

за видео наблюдение поставени на територията на цялата община. 

 

Община Иваново – не представя конкретна информация  

 

Община Русе – По проект: „Интегрираната система за градски транспорт, 

гр. Русе – 2 етап“, финансиран по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020  е изградена цялостна система на високо ниво за 

видеонаблюдение в реално време на подвижни и неподвижни обекти, 

разположени или преминаващи през всички светофарно регулирани 

кръстовища. Монтирани са 232 стационарни  и 50 подвижни камери с 

висока резолюция. Изграден е център за видеонаблюдение и от началото 

на тази календарна година е осигурен достъп до информацията от него на 

органите на ОДМВР за подобряване организацията на пътното движение, 

намаляване на предпоставките за ПТП, ограничаване риска за транспорта 

и гарантиране на обществения ред и сигурност. 

Поддържат се в изправност съществуващите изкуствени неравности, 

съгласно изискванията на нормативната база. 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – Освен хоризонталната маркировка и вертикалната 

сигнализация, изкуствените неравности и повдигнатите пешеходни 

пътеки за намаляване на скоростта и успокояване на движението в 

урбанизираните територии на Община Ценово, във всички населени места 

на входно изходните артерии е монтирано видеонаблюдение. Също така 

са монтирани и камери на кръстовища с повишена опасност от ПТП.  
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Защита на уязвимите участници в движението: 

Моля, да представите информация относно предприети 

мерки за обезопасяване на пешеходното и 

велосипедно движение, както и за специално 

обезопасяване на зоните на учебни и детски 

заведения 

Може да ползвате информация от Приложение 2 - 

образец за докладване на общини 

Община Борово – С цел осигуряване на безопасността на движението на 

децата и запазване на здравето им, в районите около училищата, детските 

градини и детските площадки са поставени допълнителни пътни знаци и 

предпазни рампи. В по-голямата част от общинската пътна мрежа на 

територията на община Борово са изградени и възстановени тротоари и 

тротоарните настилки за обезопасяване на пешеходното и велосипедното 

движение. С цел намаляване на пътният травматизъм при децата, два пъти 

годишно се извършва оглед на хоризонталната маркировка и при 

необходимост се опреснява. 

 

Община Бяла – Подновена е хоризонталната маркировка и вертикалната 

сигнализация по републиканските пътища, преминаващи през чертите на 

Община Бяла. 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – районите около училищата и детските градини са 

Обезопасени 

 

Община Иваново – През първото шестмесечие на 2020 г. редовно са 

извършвани  обстойни прегледи за състоянието на уличното осветление, 

особено внимание беше обърнато на зоните на учебни и детски заведения. 

 

Община Русе – Изграждане на нови участъци от първостепенната 

велосипедна мрежа съгласно приетия План за велосипедна мрежа с 

реконструкцията на бул. „Трети март“. 

Освен монтираните пътни знаци и опреснените пешеходни пътеки около 

училищата има монтирани табели със соларни панели с надпис „Пази 

детето“. 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – Пред основните училища и детските градини на 

територията на Общината Ценово има изградени изкуствени неравности и 

пешеходни пътеки  с цел намаляване на скорост на МПС и 
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предотвратяване на пътнотранспортния травматизъм при деца. Изградени 

са оградни съоръжения с цел обезопасяване на пешеходното и 

велосипедното движение. Поставени са соларни светещи пътни знаци  

„Внимание деца“ и др.   

 

Създаване и прилагане на система за контрол 

на настилките: 

Моля, да посочите информация относно предприети 

мерки за възстановяване на пътна инфраструктура 

след извършени инвестиционни мероприятия от 

страна на експлоатационни дружества 

 

Може да ползвате информация от Приложение 2 - 

образец за докладване на общини 

 

Община Борово – Дирекция „УТОС“ в община Борово, осъществява 

контрол по възстановяване на пътната инфраструктура, след извършените 

инвестиционни мероприятия от страна на експлоатационните дружества. 

 

Община Бяла – не представя конкретна информация  

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – от общината се осъществява контрол за 

възстановяване на тротоари и преасфалтиране, след извършени 

инвестиционни мероприятия от страна на експлоатационни дружества 

 

Община Иваново – През първото шестмесечие на 2020 г. кметовете на 

населени места на територията на община Иваново, а за територията на с. 

Иваново – заместник-кмета на Община Иваново осъществяваха контрол 

по отношение задължението за възстановяване на пътна инфраструктура 

след извършени ремонтни дейности от страна на дружествата, 

предоставящи комунални услуги на територията на община Иваново. 

 

Община Русе – не представя конкретна информация 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – След извършване на инвестиции на територията на 

общината, експлоатационните дружества са задължени да възстановят 

разрушената и повредена инфраструктура и контролът се осъществява от 

администрацията 

 



25 
 

Освобождаване на пътното платно от спрели и 

паркирани автомобили, за намаляване на 

задръстванията и ускоряване придвижването 

на МПС: 

 

Моля, да посочите информация относно изграждане на 

подземни и надземни паркинги 

Може да ползвате информация от Приложение 2 - 

образец за докладване на общини 

Община Борово – На територията на община Борово няма и не се 

предвижда изграждане на подземни и надземни паркинги. 

 

Община Бяла – На територията на град Бяла (вкл. и кв. Гара Бяла) бяха 

изградени 3 (три) надземни паркинга. 

 

Община Ветово – не представя информация 

 

Община Две могили – Поставени са забранителни знаци за паркиране. 

 

Община Иваново – През първото шестмесечие на 2020 г. на територията 

на Община Иваново не са възниквали затруднения свързани с 

придвижването на МПС. 

 

Община Русе – Сформирана е работна група за изготвяне на предложение 

за обособяване на паркоместа чрез уширяване на пътното платно (джобове 

за паркиране) или върху тротоара, ако ширината му позволява това и в  

междублоковите пространства и неблагоустроените терени по райони 

(квартали), където е възможно изграждането на паркинги – наземни, 

подземни и многоетажни. 

 

Община Сливо поле – не представя информация 

 

Община Ценово – Представители на Община Ценово съвместно с 

органите РУ гр. Бяла на ОДМВР правят постоянни проверки за 

отстраняването на спрели и паркирали автомобили с цел да се ускори 

придвижването и да се намалят задръстванията. В централните части на 

населените места от Община Ценово има изградени площадки за 

паркиране на МПС.  
 

 

1. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА БДП 

От гореизложеното става ясно, че план-програмата на областната политика по безопасност на движението за първото 

полугодие на 2020 г. като цяло се изпълнява от администрациите и организациите, ангажирани с БДП. Всички общини имат 

сформирани КОБДП, които обаче не заседават регулярно, а само в случаите когато това е продиктувано от належаща 
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нужда. Периодично се извършват съвместни обходи (от представители на общините, ОПУ – Русе и органите на ОДМВР) на 

пътната инфраструктура, констатираните нередности се протоколират и докладват на съответното ръководство на 

стопанина на пътя за предприемане на необходимите мерки за отстраняването им.  

Въпреки създадената в страната обстановка, свързана с COVID-пандемията, през първото полугодие на 2020 г. са 

проведени значителен брой образователни и информационни инициативи за опазване на живота и здравето на участниците 

в движението по пътищата. От органите на ОДМВР – Русе са проведени 30 бр. СПО за осигуряване на безопасност на 

движението и 10 бр. СПО по метода на широко обхватен контрол. Изпълнението на инвестиционни проекти за подобряване 

на пътната инфраструктура се изпълняват под контрола на съответната общинска администрация. 

В повечето общини са разработени и внедрени системи за предпазване на служителите и работниците от нараняване 

или загуба на живот в резултат на ПТП.  

/моля попълнете/ 

 

2. ОБОБЩЕНИЕ  

 

Към датата на докладване няма неизпълнени мерки, включени в план-програмата за изпълнение до края на първото 

полугодие на 2020 г. Мерките с постоянен срок са в процес на изпълнение. 
 

 

 


