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Образец 4.0 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

 
 
ДАБДП 
 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

ТЕКУЩА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
НА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ОКБДП – РУСЕ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. /за целите 
на заседание на ОКБДП - м. октомври 2021 г./ 

  
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ: 

1. Текущото отчитане се попълва и обобщава от секретариата на ОКБДП за целите на заседанията на ОКБДП, на база 

изискана и представена преди заседанията информация от отделните членове на ОКБДП.  

2. Периодът на отчитане е тримесечен, като обхваща времето от предходното заседание на ОКБДП. 

3. Попълненият от секретариата на ОКБДП образец се прилага към материалите за дневния ред на ОКБДП, като се 

разпространява до всички членове на ОКБДП преди всяко заседание. 

4. Информацията от образеца се докладва и дискутира устно по време на заседанията на ОКБДП от нейните членове.  

5. Попълненият от секретариата на ОКБДП образец се прилага от секретариата на ОКБДП към протокола от всяко проведено 

заседание на ОКБДП, като се допълва при необходимост с информация от устното докладване и се разпространява до 

всички членове на ОКБДП. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

ЧЛЕН НА  

ОКБДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ  

ПО ОБЛАСТНАТА  

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ  

МЕРКИ  

ПО РЕШЕНИЯ  

ОТ  

ПРЕДХОДНИ  

ЗАСЕДАНИЯ 

НА ОКБДП 

 

 

ПРЕДЛОЖЕ 

НИ ТОЧКИ  

В ДНЕВНИЯ  

РЕД ПО   

КОНСТАТИ 

РАНИ  

ПРОБЛЕМ

И/ 

КАЗУСИ 

 

Областна 

администрация 

- Русе 

 

 

Мярка „Наблюдение и оценка на изпълнението на политиката по БДП“: 

1. В отговор на електронно писмо на Държавната агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“ (ДАБДП) относно преглед и съгласуване в оперативен порядък на 

Доклад за изпълнение на политиката по БДП за 2020 г. с приложения към него и 

актуализиран План за действие за 2021 г., с писмо изх. №37-00-8/07.04.2021 г. от 

Областна администрация – Русе изразява положително становище относно обхвата, 

обективността и изчерпателността на документите, като по отношение на Доклада са  

направени конкретни бележки и препоръки. 

2. В отговор на писмо изх. № ДАБДП 01-227/26.04.2021 г., с писмо изх. №37-00-8/ 

29.04.2021 г. областният управител съгласува проект на Решение на Министерския 

съвет за приемане на Доклад за състоянието на безопасността на движението по 

пътищата и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата в Република България за 2020 г. с приложения към него. 

 

Мярка „Подготовка на обобщен годишен областен доклад по БДП на ОКБДП“: 

Във връзка с представен в ДАБДП Годишен доклад за изпълнение на областната 

политика по БДП на област Русе за 2020 г. и постъпило становище  с изх. №ДАБДП 01-

14-3/25.03.2021 г. е извършено отразяване на констатираните пропуски и ревизираният 

документ отново е изпратен на ДАБДП с наш изх. №37-00-8/ 13.04.2021 г. и е 

публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Русе на адрес 

https://www.ruse.bg/bezopasnost-na-dvijenieto. 

 

Мярка „Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП и изпълнение на 

взетите решения“: 

С оглед приетия График за провеждане заседанията на ОКБДП през 2021 г., с писмо 

изх. №37-00-8/16.04.2021 г. е поискано от членовете на комисията да докладват за 

извършените дейности по БДП за първото тримесечие на 2021 г. В писмото е обърнато 
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внимание за няколко взаимосвързани мерки, насочени към подобряване на процеса на 

планиране на БДП, които изискват своевременна организация текущо през годината: 

мярка 4.3 „Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и 

ОПУ) с ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура“. По тази мярка следва да се създаде организация за взаимодействие 

между компетентните институции.  

мярка 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“. По тази мярка следва да се организират и 

реализират текущи/системни огледи на състоянието на пътната инфраструктура. 

мярка 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“.  

На база получената отчетна информация докладът за първото тримесечие на 2021 г. е 

съставен в цялостен вид от секретаря на ОКБДП, след което е разгледан и приет на 

присъствено заседание на комисията. Протоколът от проведеното заседание (Протокол 

№3/18.06.2021 г.) е изпратен до всички членове на ОКБДП и до ДАБДП с писмо изх. 

№37-00-8/24.06.2021 г. и е публикуван на сайта на Областна администрация – Русе. 

 

Мярка „Докладване на изпълнени мерки по БДП на тримесечна база на  мин. 4 редовни 

заседания на ОКБДП“: 

За целите на заседанието на ОКБДП, проведено присъствено на 18.06.2021 г., Областна 

администрация – Русе докладва за мерките, които е изпълнила по План-програмата за 

БДП на област Русе през първото тримесечие на 2021 г. 

 

Мярка „Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието“: 

При провеждането на Национално състезание по безопасност на движението по 

пътищата през учебната 2020/2021 г. в два етапа: писмен тест и практическа част, ОУ 

„Отец Паисий“ бе определено за домакин на областния кръг, който се проведе на 

15.05.2021 г., а Регионално управление на образованието (РУО) – Русе бе домакин на 

националния кръг на състезанието за втора състезателна група, който се проведе от 

18.06. до 20.06.2021 г. в същото училище. Водеща роля при организиране и провеждане 

на различните кръгове на състезанието бе отредена на Общинските и Областната 

комисии по БДП. В тази връзка с писмо изх. №37-00-8/07.05.2021 г. на областния 

управител на област Русе беше поискано съдействие от ОДМВР за осигуряване на 

представители в съдийската комисия в областния кръг и в националния кръг на 
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състезанието, за оценяване на уменията на учениците за майсторско управление на 

велосипед по състезателно трасе с препятствия. 

 

Мярка „Обезпечаване на ОКБДП с необходимия човешки и технически ресурс за 

координация на областната политика по БДП“: 

Във връзка с настъпили кадрови промени в Областна администрация – Русе и др. 

институциите в състава на ОКБДП бяха информирани относно възможността да 

излъчат свои актуални представители за членове на комисията. Въз основа на 

предоставената информация областният управител издаде заповед за актуализиране 

състава на ОКБДП.  

 
Общини  

/попълва се за 

всяка община 

поотделно/ 

 

 

ОБЩИНА БОРОВО 

 

1.5. Участие в заседанията на областните комисии по БДП и изпълнение на взетите 

решения: 

Община Борово участва със свой представител в проведеното през месец юни 2021 г. 

заседание на ОКБДП. 

 

4.17. Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, преди 

настъпване на летния сезон и началото на учебната година, преди началото и след 

края на зимния сезон: 

От комисията е извършен оглед на пътната настилка на територията на общината. 

Извършена е и проверка на пътната сигнализация, по населени места на територията на 

общината. Комисията провери състоянието на пътните знаци, техният брой и нуждата 

от нови или подмяната на стари и повредени пътни знаци. 

Община Борово е предприела мерки по ремонт и реконструкция на част от пътната си 

мрежа. 

 

4.24. Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и 

управление на трафика: 

Община Борово има изработен План за управление на трафика, в процес са и 

“Blackspot” - картиране  на улици в гр. Борово и разработване на мобилно приложение,  

представляващи интегрирана информационна система за мерките за безопасност на 

улиците. 

 

2.11. Отбелязване на 29 юни – раздадени флаери и напомняне на учениците колко е 

важно да се спазват правилата за безопасно движение по пътищата. 
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ОБЩИНА БЯЛА 

 

1.5. Участие в заседанията на областните комисии по БДП и изпълнение на взетите 

решения: 

Община Бяла участва  със свой представител в проведеното през месец юни 2021 г. 

заседание на ОКБДП. 

 

4.17. Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, преди 

настъпване на летния сезон и началото на учебната година, преди началото и след 

края на зимния сезон: 

Извършен е оглед на състоянието на ОПМ и с писмо с изх. № 70-00-303/31.05.2021г. в 

изпълнение на Договор № Д-173/28.07.2020 г. с предмет: „Ремонт на участъци от 

уличната мрежа на територията на община Бяла“, е възложено Изкърпване на път: 

VTR1289-/Бистренци - Дряновец/ - разклона за с. Виноград км 0+000 до 2+900; 

RSE1022 - Бистренци-Дряновец – Копривец от км 0+000 до 9+000. Ще бъде извършен 

ремонт на пътната настилка: включващ – фрезоване на амортизираните асфалтови 

пластове и извършване на локални ремонти. 

 

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: 

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“, акроним BTeN, код в 

системата е-MS:ROBG-442. Към момента строително монтажните работи са 

приключили. Проекта е завършен успешно и обектите са въведени в експлоатация. Като 

резултат е положена нова настилка, бордюри, на възлови кръстовища са изградени 

осветени изкуствени неравности от най-съвременен тип, хоризонтална и вертикална 

сигнализация по:  

ул. „Р. Димитриев“, обхват от ул. „Бенковска“ до ул. „Стефан Стамболов“, с 

приблизителна дължина 350 м;  

ул. „М. Папасчиков“, обхват от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Стефан Стамболов“, с 

приблизителна дължина 750 м;  

ул. „5-ти октомври“, обхват от ул. „Бенковска“ до ул. „Бунар Хисар“, с приблизителна 

дължина 200 м;  
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ул. „Иларион Драгостинов“, обхват от ул. „Радко Димитриев“ до ул. „Стефан 

Стамболов“, с приблизителна дължина 450 м;  

ул. „11-ти декември“, обхват от ул. „Бенковска“ до ул. „Стефан Стамболов“, с 

приблизителна дължина 1250 м;  

ул. „Никола Й. Вапцаров“, кв. Гара Бяла, обхват от ул. „Васил Априлов“ до ул. 

„Александър Стамболийски“, с приблизителна дължина 350 м;  

ул. „Александър Стамболийски“, кв. Гара Бяла, обхват от ул. „Гео Милев“ до ул. 

„Никола Петков“, с приблизителна дължина 1000 м (2 платна, по 500 м с разделителна 

ивица);  

ул. „Васил Априлов“, кв. Гара Бяла, обхват от ул. „Гео Милев“ до ул. „Никола Петков“, 

с приблизителна дължина 450 м.  

Общ бюджет: 2 741 207,48 € от ЕС и от общинския бюджет  

По време на изпълнението на проекта се разработи интегрирана система за мониторинг 

на трафика, като се реализираха следните дейности: 

 • Изграждане на съвместна система за управление на трафика, включително: Изготвяне 

на план за управление на трафика; Изпълнение на съвместна система за управление на 

трафика. 

 • Интегрирана осведомителна система за предприемане на мерки за безопасност на 

движението, включително: Картографиране на местата с концентрация на пътно-

транспортни произшествия и разработване на интегрирана система за информираност 

в двете общности;  

• Проучване на трафика и нуждите от развитие на пътната инфраструктура за 

трансграничния регион; 

 • Изготвяне на проучване – „Нови подходи в областта на управлението на трафика и 

мерките за безопасност на движението“. Изграждането на система за управление на 

трафика, съвместно с окръг Гюргево (Водещ партньор по проекта) е ново решение, 

което досега не е внедрявано в пътни сектори от това ниво, но което привежда 

транспортните условия към настоящите стандарти от останалата част от Европейския 

съюз. Това ново решение е представено чрез внедряване на модул/ приложение, което 

получава данни в реално време от сензорите на системата за наблюдение на трафика. 

Модулът е достъпен за използване от всички потребители, които ще се възползват от 

следните примерни функции: достъп до незабавна информация за трафика по 

маршрути, push известия относно съобщения и новини, които имат силно въздействие 

върху трафика, достъп до очакваното време за пътуване и алтернативни маршрути, 

изчислени на базата на най-кратко разстояние и най-кратка продължителност, 

използвайки данни, събрани от сензори, достъп до информация за пътната настилка, 

споделяне на пътния трафик в социалните медии (Facebook, Twitter), изпращане на 
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произшествие, плътност на трафика, пътни работи, информация за повреда на 

превозното средство. Възможността на потребителите да изпращат информация към 

модула ще помогне за актуализиране в реално време на информацията за трафика, 

инцидентите и предложения за нови мерки срещу инциденти. 

 

 

ОБЩИНА ВЕТОВО 

 

1.2. Изпълнение на годишна план-програма за БДП на общинско ниво: 

Проведено е едно заседание на ОбКБДП, на което са взети следните решения:  

1. Приемане на правила на ОбКБДП. 

2. Разглеждане на постъпили писма от институции. 

 

2.11. Отбелязване на 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата: 

Организиран е конкурс за детска рисунка. 

 

2.13. Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо 

работещите в Общината за предпазването им от ПТП при взаимодействие с 

пътната система /съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана система от 

мерки/: 

Ежемесечно се проверяват всички служебни автомобили за техническото им състояние. 

 

4.17. Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, преди 

настъпване на летния сезон и началото на учебната година, преди началото и след 

края на зимния сезон: 

Започнато е почистване от клони на дървета и храсти на някои входно-изходни артерии. 

 

4.25. Анализ на конкретни участъци с несъответстваща/повредена сигнализация: 

Извършени са огледи на набелязани пътни артерии за предстоящия летен сезон. Няма 

несъответствие между пътни знаци и пътна настилка. 

 

4.36. Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по пътната 

инфраструктура: 

Започнат е основен ремонт на част от общински път RSE 1135 /III – 2001/, Ветово – 

Глоджево/ Смирненски - Граница община /Ветово – Русе/ - Тетово /RSE 3147/ от Чукура 

до разклона за с. Тетово (от км 1+835 до км 4+363, с дължина около 2 500 м).   
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Започнат е текущ ремонт на общинска пътна мрежа на територията  на Община Ветово: 

Общински път RSE 3053 – Кривня – ЖП гара Кривня. 

Започнат е текущ ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Ветово: 

Общински път RSE 2050 – Републикански път I-2, Писанец. 

 

 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

1.3. Участие в заседанията на областните комисии по БДП и изпълнение на взетите 

решения: 

Община Две могили участва  със свой представител в проведеното през месец юни 2021 

г. заседание на ОКБДП. 

 

1.5. Изпълнение на методически указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП 

на общинско ниво, в изпълнение на националната стратегия и произтичащите от нея 

документи: 

В изпълнение на методическите указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП 

на общинско ниво има разработен План за действие 2021-2023 г. и годишна общинска 

План-програма за 2021г. 

 

2.2 Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици 

в системата на образованието: 

През второто тримесечие в гр. Две могили се проведе практическо занятие с децата от 

ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ и учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ на което 

служители от РЗПБЗН и РУ на МВР – Две могили демонстрираха техники за изваждане 

на пострадал от МПС при ПТП и регулиран на движение с регулировчик. 

 

2.7 Отбелязване на 29 юни - денят на безопасността на движение по пътищата: 

На 29 юни отбелязахме Националния ден за безопасност на движението по пътищата. 

 

4.3 Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с 

ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура: 

Организират се междуведомствени работни групи с цел подобряване на безопасността 

на пътната инфраструктура. 
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През м. юни е извършен  цялостен оглед на бул. „България“ от представители на 

Общината и РУ на МВР, съставен е протокол с констатираните несъответствия в 

пътната сигнализация. Направените препоръки са разгледани на заседание на КОБД. 

 

4.16. Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, преди 

настъпване на летния сезон и началото на учебната година, преди началото и след 

края на зимния сезон: 

Извършен е оглед на състоянието на ОПМ с оглед установяване на експлоатационното 

състояние на уличната мрежа в населените места от общината и общинската пътна 

мрежа. В резултат на направените констатации, с цел подобряване и обезопасяване на 

движението на ПС по пътищата в общината са проведени обществени поръчки за избор 

на изпълнител за текущ ремонт на улици. С договор № 308/27.08.2021 г. е възложен 

текущ ремонт на ул. „Централна“ в с. Баниска. С договор № 307/27.08.2021 г. е 

възложен текущ ремонт на ул. „Преслав“ в с. Баниска. С договор № 308/27.08.2021 г. е 

възложен текущ ремонт на седем улици в гр. Две могили. 

 

4.17 Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и 

управление на трафика: 

В Контролния център за видеонаблюдение се събира информация за трафика. Същата 

се предоставя  на ОД на МВР за осъществяване на ефективен контрол при установени 

нарушения и се използва за анализи и предложения за подобряване организацията на 

движение 

 

 

ОБЩИНА ИВАНОВО 

 

2.3. Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на 

деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на образованието: 

Община Иваново взема всички необходими мерки за осигуряване на безопасното 

извозване на учениците живеещи извън населените места, в които учат – за безопасното 

им извозване се използват два автобуса, които са в добро техническо състояние. 

 

2.11. Отбелязване на 29 юни - денят на безопасността на движение по пътищата: 

На 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 от Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“, акцентиращи върху основните аспекти от безопасното 
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поведение на пътя – поставяне на обезопасителни  колани, безопасно придвижване на 

пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на 

допустимата скорост на движение. 

 

2.13.  Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо 

работещите в Общината за предпазването им от ПТП при взаимодействие с 

пътната система /съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана система от 

мерки/: 

Въз основа на дадените от ДАБДП Указания за разработване на система от мерки за 

безопасност на движението по пътищата в организации на публичната администрация, 

са разработени „Мерки за предпазване на служителите на Община Иваново от 

нараняване или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия 

настъпили по време на работа“, утвърдени със Заповед № РД-09-200/10.05.2021 г. на 

Кмета на Община Иваново. С утвърдените мерки са запознати всички служители и 

работници в Община Иваново. 

 

4.3. Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с 

ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура: 

С писмо изх. № 06-13-1/01.06.2021 г. на Кмета на Община Иваново, ОПУ-Русе е 

уведомено за влошено експлоатационно състояние на Републикански път II-52 в 

участъка от с. Пиргово до с. о. Стълпище и необходимостта от предприемане на бързи 

мерки за разрешаване на проблема и недопускане на пътни инциденти. В кратки 

срокове от ОПУ-Русе бяха предприети необходимите мерки за подобряване БДП в 

посочения участък. 

 

4.5. Докладване и анализ на информация, свързана с пътната безопасност, на 

заседанията на ОКБДП: 

За целите на проведено на 18.06.2021 г. редовно заседание на ОКБДП-Русе е изпратено 

писмо изх. № 06-07-47/10.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново, с 

информация за изпълнените през първото тримесечие на 2021 г. мерки, включени в 

План-програмата по БДП за 2021 г. 

 

4.17. Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, преди 

настъпване на летния сезон и началото на учебната година, преди началото и след 

края на зимния сезон: 
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През второто тримесечие на 2021 г. е извършен оглед на общинските пътища на 

територията на община Иваново и пътните съоръжения към тях с цел установяване 

актуалното им експлоатационно състояние. 

 

4.36. Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по пътната 

инфраструктура: 

През второто тримесечие на 2021 г. са извършени следните               строително-монтажни 

работи по пътната инфраструктура на територията на община Иваново: 

1. село Щръклево: 

      1.1. Рехабилитация на улица „Розова долина“ от ОТ 268 до ОТ 216; 

      1.2. Рехабилитация на улица „Братя Миладинови“ от ОТ 269 до ОТ 270; 

      1.3. Рехабилитация на улица „Петър Берон“ от ОТ 270 до ОТ 260; 

      1.4. Рехабилитация на улица „Гео Милев“ от ОТ 269 до ОТ 268. 

2. село Иваново – Рехабилитация на улица „Христо Ботев“ от ОТ 50 до ОТ 47. 

 

 

ОБЩИНА РУСЕ 

 

1.2. Изпълнение на годишна план-програма за БДП на общинско ниво: 

През второто тримесечие на 2021 г. Общинската комисия по организация и безопасност 

на движението (КОБД) е провела три заседания, на които са разгледани 70 бр. 

предложения, свързани с подобряване на БДП. По всичките от тях КОБД е дала своето 

становище, като 46 бр. решения са приети и от тях 28 бр. са изпълнени, а в процес на 

изпълнение са останалите 18 бр. 

 

1.3. Участие в заседанията на областните комисии по БДП и изпълнение на взетите 

решения: 

Община Русе участва редовно в организираните заседания на областните комисии по 

БДП. 

 

1.5. Изпълнение на методически указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП 

на общинско ниво, в изпълнение на националната стратегия и произтичащите от нея 

документи: 

В изпълнение на методическите указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП 

на общинско ниво има разработен План за действие 2021-2023 г. и годишна общинска 

План-програма за 2021г. 
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1.6. Докладване на изпълнени мерки по БДП на тримесечна база на заседанията на 

ОКБДП: 

Извършено е докладване на изпълнените мерки по БДП в Община Русе за първото 

тримесечие на 2021 г. 

 

1.8 Наблюдение и оценка на изпълнението на политиката по БДП на общинско ниво 

(текущ анализ на ефективността – доколко ефективни са изпълняваните мерки по 

БДП): 

Подготовка на ежемесечни отчети от ОП „Комунални дейности“ за изпълнените мерки 

по взетите решения от КОБД и извършени проверки относно ефективността от 

прилагането им. 

 

1.9 Приоритетно предвиждане от общинската администрация и одобряване от 

общинския съвет на мерки по БДП в годишния общински бюджет: 

Заложени са средства в Общинския бюджет за 2021 г. за прилагане на мерки по БДП, 

предвидени в План-програмата за 2021г. 

 

1.11 Провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП, 

насочени към установяване и отчитане на становищата на гражданското общество: 

Към Общинския съвет има създадена Комисия за взаимодействие с гражданите, 

откъдето постъпват сигнали и предложения, свързани с подобряване на организацията 

и безопасността на движението. Същите се внасят за разглеждане в Общинската КОБД 

и след приемане се реализират. 

 

1.12 Обезпечаване на общините с необходимия човешки и технически ресурс за 

координация на общинската политика по БДП: 

Община Русе е обезпечена с необходимия човешки и технически ресурс за провеждане 

на Общинската политика по БДП. Има създадено Общинско предприятие „Комунални 

дейности“, което извършва всички дейности, свързани с БДП. 

 

2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието: 

На 07 май 2021 г. от 14.30 часа в СУПНЕ „Фридрих Шилер“-Русе се проведе 

Общинския кръг на Националното състезание по Безопасност на движението по 

пътищата за учебната 2020/2021 г. Същият се провежда за първи път в гр. Русе. СУПНЕ 

„Фридрих Шилер“-Русе бе определено за училище-домакин от Общинската комисия по 

организация и безопасност на движението (КОБД), тъй като същото разполага с добра 

транспортна достъпност и подходяща инфраструктура за провеждане на състезанието. 
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В него участваха отборите, класирани на първо място на училищните кръгове на 

състезанието. Всички участници получиха грамоти. На отборите класирани на 

призовите места председателя на КОБД връчи медали, купи и материални награди, а 

училището-домакин бе удостоено с плакет и поздравителен адрес. 

 

2.2 Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици 

в системата на образованието: 

През второто тримесечие в ДГ „Пинокио“ и ДГ „Иглика“ са проведени състезания по 

безопасност на движението, посетени от председателя и членове на КОБД, който връчи 

поздравителен адрес на директорите на детските заведения. 

 

2.7 Отбелязване на 29 юни - денят на безопасността на движение по пътищата: 

На 29 юни отбелязахме Националния ден за безопасност на движението по пътищата, 

като: 

- Подготвихме обръщение, посветено на мероприятието и го публикувахме на сайта на 

Общината; 

- Изготвихме и поставихме в превозните средства за обществен превоз на пътници 

(автобуси и тролейбуси) плакати с послания за по-безопасно и толерантно движение на 

пътя; 

Председателят на КОБД и членове на комисията участваха в мероприятие, проведено в 

ЦДГ „Снежанка“  по темата за безопасността на движението. Детската градина беше 

наградена от Общината с детска тротинетка. Председателят на КОБД отправи 

приветствие към участниците и връчи на директора поздравителен адрес. 

 

2.9 Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите 

в Общината за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система 

/съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана система от мерки/: 

Има разработена стандартизирана система от мерки за предпазване на служителите и 

работниците от наранявания или загуба на живот в резултат на ПТП, която е въведена 

и се прилага. 

 

4.1 Извършване на текущ анализ и оценка на организацията на дейностите по 

управление на пътната инфраструктура в общинската администрация: 

Общинската администрация извършва постоянен анализ и оценка на състоянието на 

уличните и тротоарните настилки и състоянието на междублоковите пространства. 
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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: 

Организират се междуведомствени работни групи с цел подобряване на безопасността 

на пътната инфраструктура. 

През м. юни е извършен  цялостен оглед на бул. „България“ от представители на 

Общината, ОПУ и ОД на МВР, съставен е протокол с констатираните несъответствия в 

пътната сигнализация. Направените препоръки са разгледани на заседание на КОБД и 

възложени за изпълнение на ОП „КД“. 

 

4.5 Докладване и анализ на информация, свързана с пътната безопасност, на 

заседанията на ОКБДП:   

Изготвят се отчети за изпълнените дейности за заседанията на ОКБДП 

 

4.6 Приоритизиране на целенасочени инвестиции в пътни участъци с най-висока 

концентрация на ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване на риска от ПТП: 

Продължава изпълнението на обект: „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото 

кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ. 

Приключва 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“. 

 

4.7 Информиране на водачите за пътни участъци с висока концентрация на ПТП с 

всички възможни комуникационни средства и средства за визуализация:   

Поставя се съответната вертикална сигнализация за информираност на водачите 

 

4.8 Прилагане на насоките на Европейската комисия за разработване на планове за 

устойчива градска мобилност с приоритет в областните градове:  

Община Русе има разработен План за устойчива градска мобилност за периода 2016-

2026 г. 

 

4.10 Изпълнение/актуализация на генерални планове за организация на движението в 

населените места:  

На 22.06.21г. е обявена процедура по ЗОП за възлагане разработването на Генерален 

план за организация на движението (ГПОД) за гр. Русе и населените места от Община 

Русе. Средствата за изготвянето му са предвидени в Общинския бюджет. 
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4.11 Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и 

строителство, и поддържане на общинската/улична пътна инфраструктура: 

Община Русе извършва инвеститорски контрол при изпълнение на текущи ремонти, 

проектиране и строителство на общински обекти. 

 

4.13 Извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното състояние 

на пътната мрежа като база за подготовка на инвестиционната програма в частта 

на пътната инфраструктура:  

Периодично се извършва оценка на транспортно-експлоатационното състояние на 

пътната мрежа 

 

4.15 Координация с ОПУ във връзка с планиране и изпълнение на мерките за развитие 

на републиканската пътна инфраструктура: 

През м. юни е извършен  цялостен оглед на бул. „България“ от представители на 

Общината, ОПУ и ОД на МВР, съставен е протокол с констатираните несъответствия в 

пътната сигнализация. Направените препоръки са разгледани на заседание на КОБД и 

възложени за изпълнение на ОП „КД“. 

 

4.16 Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, преди 

настъпване на летния сезон и началото на учебната година, преди началото и след 

края на зимния сезон: 

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. 

 

4.17 Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и 

управление на трафика: 

В Контролния център за видеонаблюдение се събира информация за трафика. Същата 

се предоставя  на ОД на МВР за осъществяване на ефективен контрол при установени 

нарушения и се използва за анализи и предложения за подобряване организацията на 

движение 

 

4.18 Установяване на конкретни участъци с несъответстваща/повредена 

сигнализация: При извършваните ежедневни обходи и установяване на 
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несъответствие/повредена сигнализация, същата своевременно се привежда съобразно 

изискванията 

 

4.23 Изграждане на оптимални връзки и висока степен на съответствие между 

различните видове транспорт: 

Има изградени връзки между автобусния и ж. п. транспорта, които периодично се 

актуализират. 

 

4.24 Подкрепа за алтернативни форми на придвижване:  

Изградени са нови участъци – 6 км от велосипедна мрежа съгласно приетия План за 

велосипедна мрежа. 

 

4.25 Развитие на обществения транспорт:  

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“, съфинсирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове са доставени 6 бр. нови съвременни електрически транспортни 

средства. 

 

4.27 Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по пътната 

инфраструктура:  

Продължава изпълнението на обект: „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото 

кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ. 

Към приключване е 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“; 

Всяка година в бюджета на Община Русе се залагат средства за благоустрояване на 

междублоковите пространства. 

Изградени са нови паркоместа пред бл. 4 в кв. Дружба 3 за облекчаване паркирането на 

МПС на живущите в района. 

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. През второто тримесечие на 2021 г. са монтирани общо 103 

бр.  пътни знаци, 62 бр. ограничителни стълбчета, за недопускане паркиране върху 

тротоарите и 426 л. м. парапети за предпазване на пешеходците от автомобилното 

движение. 
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Извършва се ежегодното опресняване на хоризонталната пътна маркировка (с 

качествени материали, студен пластик и други) преди настъпване на летния сезон. 

Положени са общо 2 228,09 м2 надлъжна и напречна маркировка. 

 

4.29 Обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение; 

специално обезпечаване и обезопасяване на зоните на учебни и детски заведения: 

Приключи изграждането на 6 км велосипедни алеи, съгласно приетия План за 

велосипедна мрежа. 

Освен монтираните пътни знаци и опреснените пешеходни пътеки около училищата 

има монтирани табели със соларни панели с надпис „Пази детето“. 

 

4.30 Възстановяване на пътната инфраструктура след извършени инвестиционни 

мероприятия: 

Осъществява се контрол от общинската администрация, съгласно Наредба №27 на 

Общински съвет Русе. 

 

4.31 Освобождаване на пътното платно от спрели и паркирани автомобили по 

улиците в населените места:  

Община Русе извършва ежедневен контрол с репатриращи автомобили 

 

5.1. Стимулиране употребата на безопасни и екологични автомобили за ползване от 

физически и юридически лица: 

Предоставят се пропуски за безплатно ползване на платената зона в централна градска 

част на притежаващите електрически автомобили. 

 

 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

 

1.2. Изпълнение на годишна план-програма за БДП на общинско ниво: 

През второто тримесечие на 2021 г. в Община Сливо поле са проведени 2 (две) 

заседания на Общинската комисия по БДП. На първото през м. май 2021 г. е обсъден 

проблема за създаване на постоянна организация на движението около поликлиниката 

и Районното управление на МВР в града. Взети са две решения: 

- Да се възложи на пътен инженер изработването на постоянна организация на 

движението пред РПУ – Сливо поле и поликлиниката, вкл. обособяване на временен 

паркинг за автомобили на посетители, както и определяне на паркоместа за служебни 

автомобили и такива на работещите в съответните институции; 
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- Да се заложат средства в Бюджет 2022 г. за изработването на Генерален план за 

организация на движението в Община Сливо поле. 

По първото решение е изготвена необходимата документация, предстои постоянната 

организация на движението да се реализира на място. По второто решение предстои 

изпълнение. 

 

На заседанието през м. юни 2021 г. е разгледан сигнал на кмета на с. Голямо Враново, 

свързан с безопасността по ул. „Хан Аспарух“ в селото, както и проблеми с 

хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация пред училищата и детските 

градини в Общината. Взети са две решения: за поставяне на три броя изкуствени 

неравности на входа и в централната част на с. Г. Враново и възстановяване на 

маркировката и сигнализацията пред учебните и детски заведения преди началото на 

учебната година.  

 

В изпълнение на решения на ОбщКБДП – Сливо поле, взети в предходни отчетни 

периоди, са извършени следните дейности: 

1. Опреснена хоризонтална маркировка на 43 пешеходни пътеки в общината; 

2. Възстановени са 8 бр. негодни пътни знаци; 

3. Огледани и възстановени са парапетите, насочващи движението по улиците пред 

училища и детски градини; 

4. Периодично се извършват огледи на уличното осветление. 

 

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 

1.2. Изпълнение на годишна план-програма за БДП на общинско ниво: 

Със заповед №049/02.02.2021 г. на кмета на община Ценово, е назначена постоянно 

действаща КБДП, която прави периодични проверки за общото състояние на пътната 

мрежа и съставя протоколи за отстраняване на констатирани несъответствия. 

Комисията заседава всяка тримесечие и взема решения за подобряване на БДП.  

 

2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на 

деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на образованието: 

В часа на класния ръководител периодично се провеждат беседи на тема „Безопасност 

на движението в нашето село“, за запознаване с правилата за движение и пресичане на 

улиците. Създадена е необходимата организация за извозване на учениците от/до 

училище. 
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2.9 Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите 

в Общината за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система 

/съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана система от мерки/: 

Има разработена стандартизирана система от мерки за предпазване на служителите и 

работниците от наранявания или загуба на живот в резултат на ПТП, която е въведена 

и се прилага. 

 

4.3 Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с 

ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура: 

В Община Ценово предстои приемането на общи устройствени планове на всички 

населени места. В момента се прави рехабилитация на част от уличната мрежа в 

населени места в община Ценово, с което ще се подпомогне за разтоварване на трафика 

от републиканската пътна мрежа, която преминава през част от населените места. 

 

4.13 Извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното състояние 

на пътната мрежа като база за подготовка на инвестиционната програма в частта 

на пътната инфраструктура: 

Периодично се извършва оценка на транспортно-експлоатационното състояние на 

пътната мрежа. Състоянието на пътната настилка на общинската пътна мрежа е в добро 

състояние. Хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация са частично 

подновени. Банкетите по уличната мрежа са почистени, ограничителните системи, в т. 

ч. изкуствените неравности и повдигнатите пешеходни пътеки, се поддържат съгласно 

изискванията.   

 

4.30 Възстановяване на пътната инфраструктура след извършени инвестиционни 

мероприятия: 

Общинската администрация осъществява контрол като следи за възстановяване на 

засегнатата инфраструктура. 

 

4.31 Освобождаване на пътното платно от спрели и паркирани автомобили по 

улиците в населените места: 

Общински служители съвместно с органите на ОДМВР извършват регулярни проверки 

с цел отстраняване на спрели и паркирали автомобили, които пречат на движението. В 

централните части на населените места на община Ценово има изградени площадки за 

паркиране на МПС. 
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ОДМВР – РУСЕ  

 

 

ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР: 

За периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021г. са настъпили 293 ПТП, от които 74 тежки 

ПТП. Загинали – 6 човека, тежко ранени – 83 човека. 

 

Тенденция спрямо предходния период (спад/покачване по показателите ПТП, загинали 

и тежко ранени): 

За периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. са настъпили 293 ПТП, от които 74 тежки 

ПТП с 83 ранени и 6 загинали. За предходният период от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. 

са настъпили 222 броя ПТП, от които 54 тежки ПТП с 69 ранени и 4 загинали. 

Видно, че общият брой на настъпили ПТП е увеличен със 71, броят на тежки ПТП е 

увеличен с 20, броят на ранените е увеличен с 14 и броят на загиналите е увеличен с 6. 

Въпреки предприетите мерки за увеличаване на контрола тенденцията е за покачване 

на броя на настъпване на ПТП, ранените и загиналите. 

 

Загинали и тежко ранени по вид на участниците в ПТП: 

По вид участниците в тежки ПТП се разпределят: 

- Водачи – 109, от които 54 ранени и 4 загинали; 

- Пешеходци – 11, от които 11 ранени; 

- Пътници – 20, от които 18 ранени и 2 загинали. 

 

ПТП, загинали и тежко ранени, разпределени по общини: 

Разпределението на тежките ПТП, ранени и загинали по общини на територията на 

област Русе е следното: 

1. Община Русе – 48 тежки ПТП с 53 ранени и 4 загинали; 

2. Община Бяла – 13 тежки ПТП с 14 ранени; 

3. Община Борово – 1 тежко ПТП с 1 ранен; 

4. Община Ветово – 2 тежки ПТП с 3 ранени; 

5. Община Две могили – 1 тежко ПТП с 1 ранен; 

6. Община Иваново – 2 тежки ПТП с 2 ранени; 

7. Община Сливо поле – 5 тежки ПТП с 6 ранени и 2 загинали; 

8. Община Ценово – 2 тежки ПТП с 3 ранени. 

 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания: 

До общини: 115 

До ОПУ – Русе: 29 

До фирми, поддържащи пътя: 7 
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Предприети дейности по отстраняване на несъответствията: 

Сигналните и уведомителните писма са внесени за разглеждане в общинските комисии 

по безопасност за движение и след съответното гласуване по изпълнението са 

предадени за отработване от компетентните служби към общините. 

Сигналните писма до ОПУ – Русе са разгледани и назначени комисии за оглед и 

предприемане на мерки. 
 

ОПУ – РУСЕ 

 

 

 

Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общинските 

администрации, областните пътни управления) и органите на МВР с цел съвместни 

действия по подобряване на безопасността на пътната инфраструктура, чрез 

дейността на Областните комисии по БДП 

Съвместни инспекции с органите на МВР на участъците с концентрация на ПТП. 

Протоколиране на направените констатации и възлагане проектиране с цел 

подобряване на безопасността на пътната инфраструктура. 

 

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 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. Докладване на резултатите. 

 

Информиране на водачите за пътни участъци с висока концентрация на ПТП 

(различно от нормативно заложената пътна сигнализация): 

Актуална информация в режим 24/7 в Ситуационен център АПИ и информиране на 

участниците в движението чрез средствата за масова информация и мобилното 

приложения „LIMA”. Актуална информация на електронните информационни табла с 

дистанционно управление по  първокласните пътища. 

 

Стандартизиране на изискванията към изпълнителите на инженеринг и 

строителство на пътна инфраструктура: 

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). 
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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 

Съвместни инспекции с органите на МВР и общински власти и определяне конкретни 

мерки относно подобряване на безопасността на движението преди летния сезон 

 

Информираност за въведени ВОБДП и други ограничения по пътища и улици: 

Актуална информация в режим 24/7 в Ситуационен център АПИ и информиране на 

участниците в движението чрез средствата за масова информация и мобилното 

приложения „LIMA”. Актуална информация на електронните информационни табла с 

дистанционно управление по  първокласните пътища. ВОБДП се въвежда съгласно 

Нормативната уредба, съгласно действащото законодателство. 

 

Проектиране и строителство на участъци от републиканските пътища 

 

1. Обект: Обект: Ремонтно-възстановителни работи на Лот 32 Път II-23 „Русе 

– Кубрат“ от км 0+030 до км 21+550. 

Дейности: Дейности: ремонт на пътната настилка, включващ – фрезоване на 

амортизираните асфалтови пластове, извършване на локални ремонти на слабите места, 

полагане на цялостен асфалтов пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/, полагане 

износващ пласт от плътен асфалтобетон. Ремонт на мостове, ремонт и възстановяване 

на отводнителните съоръжения.  

Бюджет: Финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

2. Обект: Ремонтно-възстановителни работи на Лот 33 Път II-23 „Русе – 

Кубрат“ от км 21+550 до км 46+771 

Дейности: ремонт на пътната настилка, включващ – фрезоване на амортизираните 

асфалтови пластове, извършване на локални ремонти на слабите места, полагане на 

цялостен асфалтов пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/, полагане износващ пласт 

от плътен асфалтобетон. Ремонт и възстановяване на отводнителните съоръжения. 

Бюджет: Финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

3. Обект: Ремонт на републикански път III-501 Русе-Иваново-Две могили от 

км 3+000 до км 22+200 

Дейности: ремонт на пътната настилка, включващ – фрезоване на амортизираните 

асфалтови пластове, извършване на локални ремонти на слабите места, полагане на 

цялостен асфалтов пласт от неплътен 19 асфалтобетон /биндер/, полагане износващ 
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пласт от плътен асфалтобетон. Ремонт и възстановяване на отводнителните 

съоръжения. Монтаж на вертикална сигнализация, направа на хоризонтална 

маркировка и монтаж ограничителни системи.  

Бюджет: Финансиране от бюджета на АПИ. 

 

4. Обект: Ремонт на път II-52 /Русе-Бяла/- Мечка-Новград-Свищов от км 

30+000 до км 34+000 

Дейности: ремонт на пътната настилка, включващ – фрезоване на амортизираните 

асфалтови пластове, извършване на локални ремонти на слабите места, полагане на 

цялостен асфалтов пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/, полагане износващ пласт 

от плътен асфалтобетон. Ремонт и възстановяване на отводнителните съоръжения. 

Монтаж на вертикална сигнализация, направа на хоризонтална маркировка и монтаж 

ограничителни системи.  

Бюджет: Финансиране от бюджета на АПИ. 

 

5. Обект: Ремонт на път III-2001 (Русе-Цар Калоян) – Писанец – Ветово – 

Глоджево – (о.п. Разград – Кубрат) от км 0+000 до км 31+500“ 

Дейности: ремонт на пътната настилка, включващ – фрезоване на амортизираните 

асфалтови пластове, извършване на локални ремонти на слабите места, полагане на 

цялостен асфалтов пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/, полагане износващ пласт 

от плътен асфалтобетон. Ремонт и възстановяване на отводнителните съоръжения. 

Монтаж на вертикална сигнализация, направа на хоризонтална маркировка и монтаж 

ограничителни системи.  

Бюджет: Финансиране от бюджета на АПИ 

 

6. Обект: Ремонт на път III-5201 Новград - Джулюница-Пиперково от км 

0+000 до км 3+800 

Дейности: ремонт на пътната настилка, включващ – фрезоване на амортизираните 

асфалтови пластове, извършване на локални ремонти на слабите места, полагане на 

цялостен асфалтов пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/, полагане износващ пласт 

от плътен асфалтобетон. Ремонт и възстановяване на отводнителните съоръжения. 

Монтаж на вертикална сигнализация, направа на хоризонтална маркировка и монтаж 

ограничителни системи.  

Бюджет: Финансиране от бюджета на АПИ. 

 

7. Обект: Ремонт на път III-2003 (Цар Калоян – о.п. Разград) – Осенец – 

Дряновец – Сеново - Глоджево от км 11+400 до км 17+080. 
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Дейности: ремонт на пътната настилка, включващ – фрезоване на амортизираните 

асфалтови пластове, извършване на локални ремонти на слабите места, полагане на 

цялостен асфалтов пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/, полагане износващ пласт 

от плътен асфалтобетон. Ремонт и възстановяване на отводнителните съоръжения. 

Монтаж на вертикална сигнализация, направа на хоризонтална маркировка и монтаж 

ограничителни системи. 

Бюджет: Финансиране от бюджета на АПИ 

 

8. Обект: Ремонт на път III-5001 (Русе – Бяла) – Две могили – Широково – 

Острица – (Кацелово – Опака) от км 6+611 до км 26+594“. 

Дейности: ремонт на пътната настилка, включващ – фрезоване на амортизираните 

асфалтови пластове, извършване на локални ремонти на слабите места, полагане на 

цялостен асфалтов пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/, полагане износващ пласт 

от плътен асфалтобетон. Ремонт и възстановяване на отводнителните съоръжения. 

Монтаж на вертикална сигнализация, направа на хоризонтална маркировка и монтаж 

ограничителни системи.  

Бюджет: Финансиране от бюджета на АПИ. 

 
РУО – РУСЕ 

 

 

Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието: 

В детските градини и училищата в област Русе се провежда обучение по БДП в 

педагогическите ситуации по образователно направление „Околен свят“ в детските 

градини и в часа на класа в училищата съобразно Наредба №13/21.09.2016 г. за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и учебните 

програми по БДП, утвърдени от министъра на образованието и науката. Директорите 

на образователните институции осъществяват контрол на образователно-

възпитателната работа по БДП с цел осигуряване на качествено обучение. 

 

Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в 

системата на образованието: 

Провеждани са инициативи за повишаване информираността за безопасно поведение 

по пътищата на ниво: детска група, детска градина; паралелка, клас. Децата и 

учениците са включвани в дейности, които ги ангажират с проблемите на 

безопасността на движението по пътищата. На електронните страници на 

образователните институции е публикувана информация за материално-техническата 

база за обучението по БДП, транспортната инфраструктура в близост до 
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училището/детската градина, безопасните маршрути на движение на учениците, 

проведените мероприятия и мерките за ограничаване на ПТП с деца и ученици. 

Чрез електронната страница на РУО – Русе се популяризират добри практики в 

обучението и възпитанието на децата и учениците и системно се актуализира рубриката 

по БДП, която съдържа: 

 нормативни документи във връзка с възпитанието и обучението по БДП; 

 учебни материали за часовете по БДП; 

 статистически данни по месеци, години и общини за загиналите и ранените на пътя, 

вкл. деца и ученици. 

РУО – Русе координира дейностите за провеждане на Националното състезание по 

безопасност на движението по пътищата през учебната 2020/2021 година. 

От 18.06.2021 г. до 20.06.2021 г. в ОУ „Отец Паисий“ – Русе бе проведен националния 

кръг за ученици  от VIII – X клас на Националното състезание по безопасност на 

движението по пътищата в съответствие с изготвените от Министерство на 

образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на 

системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 

година в условията на COVID-19“ и съгласно изискванията на Правилата за 

организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, 

утвърдени от министъра на образованието и науката.  

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 

В училищата на територията на област Русе, които осъществяват ежедневен превоз на 

ученици, е създадена организация за изпълнение на следните дейности: 

1. Предпътни медицински прегледи на водачите на училищните автобуси. 

2. Преглед на техническата изправност на автобусите. 

3. Директорите на училищата определят със заповед маршрутите на автобусите, 

списъка на учениците, които ще пътуват, и педагогическите специалисти, които ще 

придружават учениците по време на пътуването. 

4. Учениците се запознават със правилата за безопасен транспорт. 

Директорите на училищата уведомяват РУО – Русе за предстоящи пътувания на 

учениците.  
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Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици: 

С Решение №188 от 5 март 2021 г. на Министерски съвет е одобрена НП „Осигуряване 

на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата“. РУО – Русе уведоми директорите на образователни 

институции в областта за възможността да кандидатстват за създаване на вътрешни и 

външни площадки по БДП и за закупуване на оборудване за тях. Документи за участие 

са подадени от 9 училища и 13 детски градини от област Русе. Комисия от служители 

в РУО – Русе оцени проектните предложения и класира образователните институции. 

Одобрени за участие в програмата са следните образователни институции: ДГ 

„Здравец“ – Русе, ДГ „Иглика“ – Русе, СУ „Васил Левски“ – Русе, СУ „Възраждане“ – 

Русе, МГ „Баба Тонка“ – Русе, ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе и СУ „Васил 

Левски“ с ПП – Ветово. С осигурените финансови средства в размер на 3500 лева за 

училище и 2500 лева за ДГ, 20% от които са съфинансирани от бюджета на 

образователната институция, ще бъдат изградени площадки за БДП и ще бъде закупено 

оборудване. Материалната база ще бъде използвана в обучението и възпитанието по 

БДП за онагледяване на учебния процес и провеждането му извън класната стая в 

моделирана  среда.  

Темата за безопасното движение по пътищата на учениците в ролята им на пешеходци 

и велосипедисти се популяризира и чрез провеждане на училищни кръгове, общински 

и областен кръг на Националното състезание по БДП за ученици в V-X клас през 

учебната 2020/2021 година. 

 

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: 

Комисиите по БДП във всяка образователна институция изпълняват планираните в 

началото на учебната година конкретни мероприятия по БДП по класове, паралелки и 

общо училищни. Осъществява се контрол във връзка с безопасността на  транспортната 

инфраструктура в близост до училището/детската градина и безопасните маршрути на 

движение на учениците. 

 

ЦСМП – РУСЕ 

 

 

 

  
1-во трим. 

2021 

2-ро трим. 

2021 

ПТП 51 631 

пострадали 54 60 
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деца 2 6 

мъже 38 35 

жени 14 20 

загинали 2 5 

деца 0 0 

мъже 2 3 

жени 0 2 

По травми    

   главата 15 31 

  гръден  кош 13 5 

 гръбначен стълб 1 5 

  таз 2 2 

 горни крайници 6 6 

 долни крайници 9 4 

  политравма 8 7 

 

През второто тримесечие на 2021 г. са приети 63 повиквания за ПТП в Русенска  

област с 60 пострадали, от които 6 деца и 55 възрастни (35 мъже и 20 жени). 

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г., когато са регистрирани 51 ПТП с 2  

загинали на място, а второто тримесечие на 2021 г. са регистрирани 63 ПТП или с 12  

ПТП повече и 3 повече загинали на място. 

 

     Време на реакция на мед. екипи на ЦСМП-Русе е 8-10 мин. Спазени са  

препоръчителните времеви параметри  и правила на Медицински стандарт „Спешна 

медицинска помощ“. / Наредба № 3 от 6.10.2017 г. за утвърждаване на медицински 

стандарт "Спешна медицина"/. 

 
РЗИ – РУСЕ 

 

 

Обучителни дейности:  

2 лекции, присъствали 53 души, деца 47 (23 м, 24 ж), 6 педагози (ж): 

22.06. ММП със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с деца от ПГ на ДГ 

„Звездица“. Присъствали 25 души, 22 деца (10 м,12 ж), 3 педагози (ж).  

23.06. ММП със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с деца от ПГ на ДГ 

„Зора“. Присъствали 28 души, 25 деца (13 м,12 ж), 3 педагози (ж).  

 

Други дейности:  
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2 масови спортна инициативи, обхванати 205 души, 190 деца (99 м, 91 ж), 20 педагози 

(19 ж, 1 м) 

Отбелязване на Глобалната седмица за пътна безопасност 

14.05. Масова спортна инициатива по повод Глобалната седмица за пътна безопасност 

в ДГ ,,Пинокио“. ММП на тема „Безопасност на движението по пътищата“. Проведоха 

се различни интерактивни игри и състезания с децата, с които се затвърдиха правилата 

за безопасност на движението. За доброто представяне, малките участници в 

инициативата, бяха наградени с предметни награди. Присъствали 75 души, 70 деца, (34 

м,36 ж), 5 педагози (ж). 

29.06. ДГ „Снежанка“, съвместно с партньори, отбеляза Националния ден за безопасно 

движението по пътищата с весело състезание, в което децата показаха знания и умения 

за правилно придвижване на пътя.  

По време на състезанието децата показаха своите знания за безопасно пресичане на 

пешеходна пътека, за разпознаване на цветовете на светофара и за придвижването с 

моторни превозни средства. Присъствали 130 души, 120 деца, (65 м, 55 ж), 10 педагози 

(1 м, 9 ж). 

 

Разпространени ЗОМ – 85 бр. 

 
 

БЧК – РУСЕ 

 

 

Проведени обучения на кандидат – водачи на МПС за второто тримесечие на 2021 год. 

 месец април 2021 год. – 149 души 

 месец май 2021 год. – 157 души 

 месец юни 2021 год. – 183 души 

 

Обучение на деца от клуб „Лео Русе“ на тема „Адекватни реакции при ПТП“ – 

10.06.2021 г. 

 

Проведени  демонстрации за реакция при ПТП на територията на ОУ „Иван Вазов“ 

11.06.2021 г., СУЕЕ „Св. К. К. Философ“ и ОУ „Никола Обретенов“ – 14.06.2021 год. 

 

Участие на екип от доброволци, обучени по Първа долекарска помощ, като 

обезпечителен екип на Национално състезание по Безопасност на движението, провело 

се на 19.06.2021 год. в ОУ „Отец Паисий“ – град Русе. 

 

Акции по превенция на пътно-транспортния травматизъм: 29 юли 2021 год. 

Обезпечаване от доброволци на Младежки авариен екип Русе на автомобилно 

състезание „Писта Русе“. 
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ООАА – РУСЕ 

 

 

„Провеждане на специализирани операции след направен анализ на 

пътнотранспортната обстановка“:  

Брой на извършените пътни проверки за периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021г., брой 

на наложените глоби и актове за установяване на административни нарушения, общ 

обем на наложените глоби: 

 Извършените пътни контролни проверки са за периода:  

- автобуси: 137 бр.; 

- товарни автомобили: 1693 бр.; 

- таксиметрови автомобили: 812 бр.; 

- учебни автомобили: 0 бр.; 

- леки автомобили, извършващи нерегламентирани превози, съвместно с ОДМВР: 23 

бр.; 

- общ брой проверени работни дни: 53409 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, извършващи обществен превоз за пътници, 

товари и таксиметров превоз: 90 бр.  

Общ брой проверени работни дни: 40267 бр. 

 Брой извършени проверки на фирми, извършващи обучение на кандидати за 

придобиване на правоспособност за управление на МПС: 60  бр.; 

 Брой извършени проверки на фирми, извършващи периодичен преглед за 

техническа изправност на ППС: 26 бр.; 

 Изпитани кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС: 

- Теория: 831 кандидати,   

- Практика: 874 кандидати, 

- Успеваемост: 73.5%; 

 Изпитани кандидати за придобиване на свидетелство за превоз на опасни товари: 

622 бр., успеваемост – 85.75%; 

 Изпитани кандидати за придобиване на удостоверение за „Водач на лек 

таксиметров автомобил“: 37 бр., успеваемост – 51%; 

 Приети заявления за издаване на лиценз или продължаване на срока на лиценз  за 

обществен превоз на пътници и товари: 

- За международен превоз – 19 бр.; 

- За вътрешен превоз – 3 бр.; 

 Приети заявления за издаване на: 
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- Карта за квалификация на водач: 600 бр.; 

- Карта за дигитален тахограф: 469 бр.; 

- Свидетелство за превоз на опасни товари: 35 бр.; 

 Съставени АУАН – 955 броя, от които: 

- На водачи на ППС: 789 бр.; 

- При проверка на фирми, извършващи обществен превоз на пътници и товари: 

144 бр.; 

- На водачи, извършващи „нерегламентиран превоз“: 18 бр.; 

 Брой издадени наказателни постановления: 966 бр.; 

 Сума на наложените глоби и/или имуществени санкции: 678 830 лв.; 

 Брой приложени Принудителни административни мерки: 400 бр. 

 

Обучението, образованието и възпитанието на бъдещите кандидати е основен 

приоритет на МТИТС, затова се извършва постоянен мониторинг върху провеждането 

на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС. 

Залите за изпити и автомобилите по управление са снабдени с камери за 

видеонаблюдение, което снижава до минимум възможността от неправомерно 

получаване на положителен резултат. 

За подобряване  безопасността на движение по пътищата в област Русе представител 

на ОО „АА“ участва в комисия към Община Русе. На тази комисия се дават и 

разглеждат предложения за подобряване на пътната обстановка в общината за 

намаляване на предпоставките за ПТП и намаляване на транспортния травматизъм. 

 
Окръжна 

прокуратура – 

Русе  

 

 

Заведените досъдебни производства (ДП) за настъпили тежки наранявания и броят на 

засегнатите лица, вследствие на ПТП, регистрирани в Унифицираната информационна 

система, както и динамиката при досъдебните производства спрямо същия период на 

предходната година на Окръжна прокуратура – Русе са представени в таблица: 

 

№  Наименова

ние 

01.04-30.06.2021 01.04-30.06.2020 Разлика 

ДП 

 /бр./ 

Засегнати 

лица 

/бр./ 

ДП 

 /бр./ 

Засегнати 

лица 

/бр./ 

ДП  

/бр./ 

Засегнати 

лица 

/бр./ 

1 ДП за 

причинена 

смърт 

4 6 0 0 +4 +6 
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2 ДП с 

настъпила 

„тежка 

телесна 

повреда“  

0 0 0 0 0 0 

3 ДП за 

престъплени

е по чл.343, 

ал.1, б. Б, 

пр. 2 от НК 

14 14 12 16 +2 -2 

4 ДП за 

престъплен

ие по 

чл.343, ал.3, 

б. А, пр.1 и 

пр.2 от НК 

0 0 0 0 0 0 

5 ДП за 

престъплени

е по чл.343а, 

ал.1, б. А, 

пр.1 и пр.2 

от НК 

0 0 0 0 0 0 

6 ДП за 

престъплени

е по чл.343а, 

ал.1, б. В, 

пр.1 и пр.2 

от НК 

0 0 0 0 0 0 

7 ДП за 

престъплени

е по чл.343, 

ал.1, б. А, 

пр.1 от НК 

2 2 0 0 +2 +2 

 Общо  20 22 12 16 +8 +6 

  

 

Заключение 
 

Мерките по областната План-програма за подобряване на БДП в област Русе се 

изпълняват от членовете на ОКБДП съобразно компетенциите им. 
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Обобщеният доклад е изготвен въз основа на информацията, постъпила в Областна 

администрация – Русе, от институциите и организациите, ангажирани с БДП на 

областно ниво, които имат представители в Областната комисия по безопасност на 

движението. 
 

Изготвил: 

Диляна Кирова 

Главен експерт в ОА и секретар на ОКБДП   


