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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 ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. /за целите на 

заседание на ОКБДП - м. ноември 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. 
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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 

 

 

1.4 Изпълнение на годишна областна План-програма по БДП 

На база получена от членовете на ОКБДП текуща отчетна информация е изготвена 

обобщена такава за изпълнените мерки по БДП през второто тримесечие на 2021 г. на 

областно ниво. 

 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите 

решения 

Съгласно приетия График за провеждане заседанията на ОКБДП през 2021 г. на 

18.06.2021 г. е проведено редовно присъствено заседание, на което от членовете на 

ОКБДП са докладвани изпълнените мерки по БДП през първото тримесечие на 2021 г. 

и е приета обобщената за областта текуща информация. През м. септември е създадена 

организация за провеждане на онлайн заседание на ОКБДП, проведено на 01.10.2021 г. 

 

1.7 Изпълнение на методически указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП 

на общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи 

1. Утвърдените със Заповед №З-34/01.07.2021 г. на председателя на ДАБДП Правила 

за състава, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по 

безопасност на движението по пътищата (писмо изх. №ДАБДП 01-347/01.07.2021 г.) са 

публикувани на електронната страница на Областна администрация – Русе, откъдето 

могат да се изтеглят приложенията към тях и да се попълват от членовете на ОКБДП. 

2. Изготвена е и актуализирана заповед за състава на ОКБДП. Правилата се съблюдават 

при подготовката и провеждането на заседание на ОКБДП – Русе за отчитане на 

дейностите през второто тримесечие на 2021 г. 

3. Във връзка с указания (изх. №ДАБДП 01-325/22.06.2021 г.) относно изпълнение на 

мерки от Годишните областни план-програми, с писмо изх. №37-00-8/14.07.2021 г. до 

членовете на ОКБДП е обърнато внимание на общините върху взаимосвързаните 
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мерки, насочени към подобряване на процеса на планиране (мярка 4.3, мярка 4.14 и 

мярка 4.17), които изискват своевременна организация текущо през годината.    

 

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

заседанията на ОКБДП 

За целите на заседанието на ОКБДП, проведено онлайн на 01.10.2021 г., Областна 

администрация – Русе изготви обобщен доклад за изпълнените мерки през второто 

тримесечие на 2021 г. по План-програмата за БДП на област Русе.  

 

2.12 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за 

безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без жертви на 

пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия и др. 

Изпратено е писмо до общините и РИО – Русе за включване в ежегодната кампания –  

седмица на безопасността 16-22.09.2021 г. 

 

4.4. Предоставяне на данни от Общината за поддържане на ГИС-базиран масив от 

информация, свързана с общинската и улична пътна мрежа 

Към момента тази мярка е неприложима, тъй като все още не е разработен ГИС-базиран 

масив от информация за общинската улична и пътна мрежа. Независимо от това 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) поддържа 

масив от база данни за състоянието на общинските пътища, който се актуализира 

ежегодно. В тази връзка постъпилата от общините в областта актуална информация за 

общинската пътна мрежа е обобщена от Областна администрация – Русе и през м. юли 

2021 г. е предоставена на МРРБ. 

 
Общини  

/попълва се за 

всяка община 

поотделно/ 

 

 

 

ОБЩИНА БОРОВО 

 

Не представя информация 

 

 

ОБЩИНА БЯЛА 

 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите 

решения 

 

Решение по 

т.4 от 

заседание на 

ОКБДП на 

01.10.2021 г. –  

от всички 

общини са 

представени 

писмени 

доклади за 
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За целите на заседанието на ОКБДП е изпратена информация за изпълнените от 

Община Бяла мерки за обезопасяване на районите около училищата и детските градини 

преди началото на учебната 2021/2022 г. 

 

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

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

училищно образование 

Преди началото на учебната година е проверена техническата изправност на 

автобусите, използвани за превоз на ученици, живеещи извън населените места, в които 

учат. От директорите на училища са издадени заповеди с графици за дежурни 

преподаватели, които да придружават учениците при пътуване с училищните автобуси. 

 

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/  

Община Бяла има разработени и утвърдени мерки за предпазване на служителите от 

нараняване или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия 

настъпили по време на работа. Всички служители и работници са запознати със същите. 

 

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

заседанията на ОКБДП 

За целите на предстоящо заседание на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата през месец юли е изпратена информация за изпълнените през 

второто тримесечие на 2021 г. мерки от областната план-програма за БДП. 

 

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение; 

специално обезопасяване на зоните на учебни и детски заведения 

1. Извършена е проверка по състоянието на пешеходните пътеки в районите на 

детските и учебните заведения на територията на Община Бяла.  

2. Не е установена липсваща пътна маркировка или пътни знаци, съгласно 

изискванията на ЗДвП. Там, където е установена частично износена пътна маркировка, 

същата се освежава.  

3. Пред централните входове на учебните заведения са монтирани предпазни 

парапети. Същите са в добро експлоатационно състояние. 

4. Периодично се извършват огледи на уличното осветление в населените места на 

територията на Община Бяла. Към настоящия момент осветлението в най-

невралгичните точки от уличната мрежа е в изправно състояние. 

предприетите 

от тях мерки 

за 

обезопасяване 

на районите 

около 

училищата и 

детските 

градини преди 

началото на 

учебната 

2021/2022 г. 
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ОБЩИНА ВЕТОВО 

 

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

Изпратено е предложение до Общински съвет – Ветово за създаване на Общинска 

комисия по безопасност на движението по пътищата в Община Ветово. 

 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите 

решения 

За целите на заседанието на ОКБДП е изпратена информация за изпълнените от 

Община Ветово мерки за обезопасяване на районите около училищата и детските 

градини преди началото на учебната 2021/2022 г. 

 

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 началото на септември всички училищни автобуси преминаха преглед пред 

Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ 

 

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: 

Преди започване на учебната година е извършен оглед около всички детски градини и 

училища за наличие или липса на пешеходни пътеки. 

След огледа са освежени всички пешеходни пътеки и пътни маркировки. 

 

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

инфраструктура: 

Започнато е изграждане на нов паркинг в гр. Ветово, предназначен за 13 бр. автомобили 

и е в близост до здравно заведение. 

През юли и август са извършени текущи ремонти на 8 улици в гр. Глоджево и 6 улици 

в с. Смирненски.   

 

 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

 

 

 

 

Решение по 

т.6.2. от 

заседание на 

01.10.2021 г. – 

Изразено е  

писмено 

становище на 

Община 

Ветово 

относно 

участъка на 

общински път 

TGV1100 на 

територията 

на община 

Ветово (от 

разклона на 

път I-2 Русе – 

Разград до 

границата с 

Община 

Иваново). 
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Изпълнени мерки за обезопасяване на районите около училищата и детските градини 

преди началото на учебната 2021/2022 г., предприети от общината. 

1. Опреснена е хоризонталната маркировка в районите около учебните заведения – 

училища и детски градини. 

2. Направен е оглед на предпазните заграждения пред входовете на учебните заведения 

– училища и детски градини. Констатирано е, че всички са в изправност и осигуряват 

необходимата безопасност на децата и учениците. 

3. Направен е оглед относно осветеността на пешеходните пътеки около детските 

градини и училищата. За подобряване на видимостта и постигане на по-висока степен 

на безопасност Общината ще монтира специализирано осветление (прожектори) на 

всички пешеходни пътеки в районите на учебните и детските заведения. 

 

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 

През отчетния период чрез МОН е осигурен нов автобус за превоз на учениците от 

ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили. 

 

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

ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура 

През третото тримесечие, служители от община Две могили и РУ на МВР – Две могили 

са направили два огледа на уличната мрежа в Общината. В резултат на това са 

направени следните констатации: 

- Необходимост от поставяне на изпъкнало пътно огледало в с. Пепелина при „Т - 

образното“ кръстовище на ул. „Орлова чука“ и ул. „Георги Димитров“; 

- Необходимост от поставяне на изпъкнало пътно огледало в гр. Две могили при „Т - 

образното“ кръстовище на бул. „България“ и ул. „101- ва“; 

- Подмяна на счупено изпъкнало пътно огледало в гр. Две могили при „Т - образното“ 

кръстовище на ул. „Пети Дунавски полк“ и ул. „Изгрев“; 

- Поставяне на допълнителна табела Т13 "Направление на пътя с предимство в 

кръстовището". 

Огледалата и табелата са закупени и монтирани на посочените по-горе места, което ще 

доведе до подобряване на безопасността на пътната инфраструктура. 

 

4.4. Събиране и надграждане на информация в електронна база данни, свързана със 

състоянието на общинската и улична пътна мрежа от извършвани обходи и огледи 
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В община Две могили е създаден електронен регистър на улиците за всички населени 

места в общината, като същият е актуализиран и надграден към 30.09.2021 г. от 

определени със заповед на кмета служители. 

 

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 

В резултат на извършените огледи на общинската пътна инфраструктура бяха 

набелязани конкретни мерки за подобряване на транспортно – експлоатационното 

състояние на уличната мрежа в населените места от общината, като през отчетния 

период е приключила рехабилитацията на следните улици или участъци от тях: 

1. Ул. „Христо Ботев“ гр. Две могили – дължината на ремонтираният участък е 

138 м. Изградена е нова пътна настилка, подменени са бордюрите, тротоарите, 

монтирана е вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 

2. Ул. „Чипровци“ гр. Две могили – дължината на ремонтираният участък е 55 

м. Изградена е нова пътна настилка, положени са нови бордюрите, положена е нова 

хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.  

3. Ул. „Иван Вазов“ с. Помен – дължината на ремонтираният участък е 225 м. 

Изградена е нова пътна настилка, положени са нови бордюрите, монтирана е 

вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка.  

4. Ул. „Н. Й. Вапцаров“ гр. Две могили – дължината на ремонтираният участък 

е 383 м. Изградена е нова пътна настилка, подменени са бордюрите, тротоарите, 

монтирана е вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 

5. Ул. „Вит“ гр. Две могили – дължината на ремонтираният участък е 145 м. 

Изградена е нова пътна настилка, подменени са бордюрите, тротоарите, монтирана е 

вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 
6. Ул. „Иван Вазов“ гр. Две могили – дължината на ремонтираният участък е 77 

м. Изградена е нова пътна настилка, подменени са бордюрите, тротоарите, монтирана 
е вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 

7. Ул. „Юрий Гагарин“ гр. Две могили – дължината на ремонтираният участък 
е 797 м. Изградена е нова пътна настилка, подменени са бордюрите, тротоарите, 
монтирана е вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 

8. Ул. „Шумен“ гр. Две могили – дължината на ремонтираният участък е 304 м. 
Изградена е нова пътна настилка, подменени са бордюрите, монтирана е вертикална 
сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 

9. Ул. „Плиска“ с. Чилнов – дължината на ремонтираният участък е 95,59 м. 
Изградена е нова пътна настилка, положени са нови бордюрите, монтирана е 
вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 
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10. Ул. „Васил Коларов“ с. Острица – дължината на ремонтираният участък е 
436,33 м. Изградена е нова асфалтова настилка, положени са нови бордюри, монтирана 
е вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 

11. Ул. „Васил Левски“ с. Кацелово – дължината на ремонтираният участък е 
572,34 м. Изградена е нова асфалтова настилка, положени са нови бордюри, монтирана 
е вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 

12. Ул. „Калиакра“ с. Кацелово – дължината на ремонтираният участък е 202,39 
м. Изградена е нова асфалтова настилка, положени са нови бордюри, монтирана е 
вертикална сигнализация, нанесена е хоризонтална маркировка. 
 

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 

Преди началото на зимния сезон, в рамките на гаранционните срокове, съвместно с 

представители на фирмата, изпълнила хоризонталната маркировка по общинска пътна 

мрежа, е извършен оглед на състоянието на хоризонталната маркировка по общинска 

пътна мрежа, с цел опресняване на същата на участъците, където е компрометирана. 

 

4.22 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 Две могили е възложила изготвянето на ОУПО, който към месец септември е 

на етап – изготвяне на „Окончателен проект на ОУПО“. През месец септември 2021 г. 

беше извършен задълбочен анализ на систематизирана информация за пътните потоци, 

преминаващи през населените места от общината. В резултат на това в окончателния 

проект на ОУПО са заложени четири обходни трасета за извеждане на автомобилния 

трафик от населените места, както следва:  

1. Обходен път на гр. Две могили 1 – с дължина 2,2 км в северозападната част на града, 

от „Могилите“ до общ. път RSE 2004 

2. Обходен път на гр. Две могили 2 – с дължина 2,9 км в източната част на града, от 

кръстовището до „Спешна помощ” на републикански път III-501, покрай гробищния 

парк до разклона за „Дунарит” на републикански път III-5001 

3. Обходен път на с. Батишница – с дължина 3,5 км състоящ се от 2 части, северна 

дъга и югозападна дъга, с начало входа на селото, северната дъга заобикаля селото и се 

включва в Общински път RSE 3085 за с. Чилнов, а югозападната дъга се включва в края 

на селото в Общински път RSE 1005 за с. Бъзовец. 
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4. Обходен път на с. Чилнов – с дължина 1,6 км е продължение на Общински път RSE 

3085, като заобикаля селото и се включва в Общински път RSE 1082. 

 

 

ОБЩИНА ИВАНОВО 

 

1.5. Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите 

решения 

За целите на заседание на ОКБДП е изготвена информация за изпълнените от Община 

Иваново мерки през второто тримесечие на 2021 г., включени в План-програмата по 

БДП. 

 

1.7 Изпълнение на методически указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП 

на общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи 

С оглед разпоредбата на чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и утвърдени 

със Заповед № 3-43/31.08.2021 г. „Правила за дейността и организацията на работа на 

общинските комисии по безопасност на движението по пътищата“ с Решение № 339 по 

Протокол № 30 от проведено на 23.09.2021 г. заседание на Общински съвет – Иваново 

са взети следните решения: 

1. Отменя Решение №162 по Протокол №15/20.08.2020 г. на Общински съвет – 

Иваново; 

2. Създава Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на Община 

Иваново; 

Възлага на Кмета на Община Иваново да определи със заповед поименния състав на 

комисията съгласно изискванията на чл.4 от Правила за дейността и организацията на 

работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, утвърдени 

със Заповед №3-43/31.08.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“. 

До ръководителите на външни организации и институции, които съгласно утвърдените 

правила следа да бъдат включени в състава на ОбщКБДП, е изпратено писмо от Кмета 

на Община Иваново, с молба за определяне на техен представител, който да бъде 

включен в състава на комисията (Писмо изх. № 06-36-18/28.09.2021 г). 

 

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

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

училищно образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Преди началото на учебната година е проверена техническата изправност на автобусите 

използвани за превоз на ученици, живеещи извън населените места, в които учат. От 

директорите на училища са издадени заповеди с графици за дежурни преподаватели, 

които да придружават учениците при пътуване с училищните автобуси. 

 

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/  

Община Иваново има разработени и утвърдени мерки за предпазване на служителите 

от нараняване или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия 

настъпили по време на работа. Всички служители и работници са запознати със същите. 

 

4.4. Предоставяне на данни от Общината за поддържане на ГИС-базиран масив от 

информация, свързана с общинската и улична пътна мрежа 

След извършена проверка за установяване на експлоатационното състояние на 

общинските пътища до Областен управител на област Русе е изпратена актуализирана 

база данни за състоянието на всички общински пътища на територията на общината 

(Писмо изх. № 06-01-147#13/02.07.2021 г.). 

 

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

заседанията на ОКБДП 

За целите на предстоящо заседание на Областна комисия по безопасност на движението 

по пътищата през месец юли е изпратена информация за изпълнените през второто 

тримесечие на 2021 г. мерки от областната план-програма за БДП. 

 

4.15. Засилване на контрола по изпълнението на договорите за пътно поддържане 

през зимния сезон (ноември-март) 

С цел осигуряване зимното поддържане на общинските пътища и уличната мрежа на 

територията на Община Иваново е обявена обществена поръчка за „Зимно поддържане 

– снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на 

община Иваново по обособени позиции за зимен сезон 2021/2022 г.“ 

 

4.34 Развитие на обществения транспорт 

Във връзка с Решение №06-03-5/31.08.2021 г., допълнено с Решение №06-03-6/ 

03.09.2021 г. на Областен управител на област Русе са сключени договори Д-269/ 

07.09.2021 г. и Д-270/07.09.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници  по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

линиите „Русе – Красен“ и „Русе – Щръклево“ от Областната транспортна схема от 

квотата на Община Иваново.  

Горепосочените договори са със срок на действие до избор на изпълнител за 

извършване на обществен превоз на пътници по реда на Закона за обществените 

поръчки, но не по-дълъг от две години. 

 

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение; 

специално обезопасяване на зоните на учебни и детски заведения 

1. Преди началото на учебната година е проведена среща с кметовете на населени места 

в община Иваново, на която са обсъдени проблемите по места и възможностите за 

подобряване БДП в районите на училищата и детските градини. В резултат на срещата 

е взето решение за подновяване на пешеходните пътеки тип „Зебра” около училищата 

и поставяне на пътни знаци А19 (Деца) в района на училищата и детските градини, там 

където същите липсват. Очаква се тези дейности да приключат до края на месец 

октомври.  

2. Тротоарите се поддържат в изряден вид, тъй като са най-важното и безопасно място 

за движение на децата и учениците; 

3. В населените места на територията на община Иваново непрекъснато се следи за 

нормалната работа на уличното осветление, като основен фактор за безопасността на 

движението през тъмната част от денонощието. Особено внимание се обръща на 

изправността на уличното осветление в зоните на учебни и детски заведения. 

 

 

ОБЩИНА РУСЕ 

 

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

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

на движението (КОБД) е провела три заседания, на които са разгледани 101 бр. 

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

становище. От одобрените 42 бр. решения 28 бр. са изпълнени, а в процес на 

изпълнение са останалите 14 бр. 

 

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

решения: 

Община Русе за този период  участва  в едно заседание, проведено онлайн на областната 

комисия по БДП. 
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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 второто 

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: 

За повишаване на административния капацитет за управление на безопасността на 

движението по пътищата (БДП) на общинско ниво по указания от ДАБДП, Община 

Русе мотивира искането си за отпускане на още 3 щатни бройки персонал, обезпечен с 

необходимите финансови средства за да може общинската администрация да изпълнява 

своята роля ефективно в областта на БДП. 

 

2.8 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за 

безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без жертви на 

пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия и др. 

проект за 

промяна на 

организацията

на 

движението 

по бул. 

България в гр. 

Русе  
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Отбелязването на „Европейска седмица на мобилността“ е заложено, като мярка в 

Плана за действие 2021-2023 г. към Националната стратегия за подобряване на БДП 

2021-2030 г., както и в План-програмата за изпълнение на общинската политика по 

БДП. 

КОБД прие организирането на три състезания. Първото от тях, с което децата от Русе 

станаха част от общоевропейската кампания, е конкурс за рисунка на тема „Как да се 

движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“. Второто е конкурс за най-добър макет 

на тема „Екологичен транспорт“, който беше изработен от естествени материали 

(дърво, листа, камъни, мъх и др.). В двата конкурса участваха деца от 7-18 години, 

разпределени в три възрастови групи. Третата надпревара бе състезанието за най-много 

изминати крачки „Движи се пеша!“. 

За стимулиране на всички участници в състезанията, същите бяха удостоени с грамоти. 

С цел засилване на интереса към инициативата, класираните на първо, второ и трето 

място в различните групи на отделните мероприятия бяха поощрени с атрактивни 

награди от Председателя на КОБД. 

Освен това през „Европейска седмица на мобилността“ се откриха две детски площадки 

в ДГ „Здравец“ и ДГ „Слънце“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ Модул „Площадка за обучение по безопасност на движението по 

пътищата“. Председателят на КОБД връчи на директорите на детските заведения 

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. 

 

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

ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура: 
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Организират се междуведомствени работни групи с цел подобряване на безопасността 

на движението. 

През м. юли е извършен  оглед от представители на Общината и ОД на МВР на 

поставените пътни знаци, парапети и изпълнената хоризонтална маркировка в районите 

на детските градини и учебните заведения на територията на Общината. Съставен е 

протокол с констатираните нередности и същият е предоставен на ОП „Комунални 

дейности“ за отстраняването им. 

В периода от 13.08.2021 г. до 24.08.2021 г. се извърши съвместна проверка от 

представители на ОД на МВР и общината на всички пешеходни пътеки на територията 

на града за съответствието им с Наредба №2/17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата 

с пътна маркировка и Наредба №18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни 

знаци. Протоколът от проверката е предоставен на ОП „Комунални дейности“ за 

отстраняване на несъответствията. 

 

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. 

 

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:  

Обявена е процедура по ЗОП за възлагане разработването на Генерален план за 

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

Предстои избор на изпълнител за изработването на плана. 
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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 

 

4.16 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 несъответствие/повредена 

сигнализация, същата своевременно се привежда съобразно изискванията. 

 

4.22 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 
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На този етап няма изградена подходяща пътна инфраструктура, по която да бъде 

пренасочено движението на транзитните потоци и е необходимо проектиране и 

изграждането на изцяло нова такава. 

 

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 14 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. 

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 третото тримесечие на 2021 г. са монтирани общо 242 

бр.  пътни знаци, 49 бр. ограничителни стълбчета, за недопускане паркиране върху 

тротоарите и 206 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 зимния сезон. 

Положени са общо 6 450,24 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: 

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 

 

Изпълнени мерки за обезопасяване на районите около училищата и детските градини 

преди началото на учебната 2021/2022 г., предприети от общината: 

Опреснена е хоризонталната маркировка в районите около учебните заведения – 

училищата и детските градини. 

Направен е оглед на предпазните заграждения пред входовете на учебните заведения – 

училища и детски градини. Възстановено е заграждението пред училището в гр. Сливо 

поле. Констатирано е, че всички останали са в изправност и осигуряват необходимата 

безопасност на децата. 

 

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, 

свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на образованието: 
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1. Преди началото на учебната година е проверена техническата изправност на 

автобусите, използвани за превоз на ученици. 

2. Урегулирано осветление на пешеходните пътеки в община Сливо поле, ремонтиран 

е светофара на пешеходната пътека до училище в гр. Сливо поле. 

3. По заповед на кмета на община Сливо поле е извършен оглед на мост по общински 

път RS1173. 

 

Контрол по изпълнението на договорите за пътно поддържане през зимния сезон. 

1. С цел осигуряване на зимното поддържане на общинските пътища и уличната 

мрежа в община Сливо поле са сключени договори а зимно поддържане. 

2. Извършено е почистване на сервитути от клони и храсти със специализирана 

техника. 

 

 

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.  

През третото тримесечие на 2021 г. е проведено едно заседание на КБДП, приети са три 

решения, които са в процес на изпълнение.  

 

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. 

 

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. 
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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: 

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.   

В резултат на извършените огледи на общинската пътна инфраструктура бяха 

набелязани конкретни мерки за подобряване на транспортно – експлоатационното 

състояние на уличната мрежа в населените места от общината, като през отчетния 

период е приключила рехабилитацията на следните улици или участъци от тях: 

- Цялостен ремонт на ул. „Етър“, с. Белцов – 540 м; 

- Основен ремонт на ул. „Здравец“, с. Пиперково – 550 м; 

- Основен ремонт на част от ул. Г. Иванов“, с. Джулюница – 600 м; 

- Основен ремонт на ул. „Балкан“, с. Новград – 1200 м; 

- Основен ремонт на част от ул. „Хан Аспарух“, с. Новград – 200 м. 

Общинската пътна мрежа е в добро състояние. Направен е частичен ремонт и 

опресняване маркировката на: 

- пътя с. Ценово – с. Белцов – с. Беляново – с. Кривина; 

- пътя с. Ценово – с. Долна Студена – с. Ботров; 

- пътя с. Новград – с. Караманово. 

 

4.30 Възстановяване на пътната инфраструктура след извършени инвестиционни 

мероприятия: 

Общинската администрация осъществява контрол като следи за възстановяване на 

засегнатата инфраструктура. 
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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. 

 
ОДМВР – РУСЕ  

 

 

Актуализация на организацията на движение на републиканските пътища 

Подобрено качество на поддържане на пътната инфраструктура 

 

Обозначаване, обезопасяване и проследимост на местата с концентрация на ПТП по 

републиканските пътища 

       Проведена работна среща на 12.08.2021 г. с представители на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“, Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“, Агенция  „Пътна инфраструктура“, ОДМВР – Русе, РД ПБЗН – Русе 

и РГДП – Русе, като е изготвен протокол с рег. №336р-22596/12.08.2021 г. за 

разискваните въпроси, засилване на контролната дейност в рисковите участъци и 

проблеми в пътната инфраструктура довеждаща до задръствания и създаване на 

предпоставки за възникване на ПТП 

 

Обезпечаване на идентифицираните рискови участъци с технически средства за 

контрол 

Определени са точки за контрол с технически средства за установяване на превишена 

скорост и същите се покриват от полицейски служители на съответната територия. 

 

ПТП с пострадали, посетени от органите на МВР: 

За периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. са настъпили 299 ПТП, от които 99 тежки 

ПТП. Загинали – 8 човека, тежко ранени – 130 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. 

Видно е, че общият брой на настъпили ПТП е увеличен с 6, броят на тежки ПТП е 

увеличен с 25, броят на ранените е увеличен с 47 и броят на загиналите е увеличен с 2. 
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Въпреки предприетите мерки за увеличаване на контрола тенденцията е за покачване 

на броя на настъпване на ПТП, ранените и загиналите. 

За периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г. в 100% от случаите причина за тежки ПТП са 

нарушенията на изискванията на ЗДвП, допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина 

са станали 99 ТПТП със 130 ранени граждани и 8 убити.  

Основна причина за допускане на тежки ПТП са извършени заради допуснати 

нарушения на ЗДвП от страна на водачите на МПС. Нарушенията, допуснати от 

водачите при настъпване на ПТП са движение с несъобразена скорост, отнемане на 

предимство, неправилни маневри, употреба на алкохол, наркотични и/или други 

упойващи вещества. 

         По вид тежките ПТП са разделят на сблъскване между МПС, блъскане в крайпътно 

съоръжение, в препятствие на пътя, стълб, дърво, скат или предпазна ограда, блъскане 

на пешеходец и друг вид. 

         По ден от седмицата – най-голям брой тежки ПТП настъпват в дните вторник, 

сряда и петък. 

         По време от денонощието – най-тежка е пътната обстановка в часовия интервал от 

17,00 ч. до 18,00 ч.  

 

Загинали и тежко ранени по вид на участниците в ПТП: 

По вид участниците в тежки ПТП се разпределят: 

- Водачи – 74, от които 7 ранени и 4 загинали; 

- Пешеходци – 22, от които 22 ранени; 

- Пътници – 42, от които 38 ранени и 4 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 – 80 тежки ПТП със 106 ранени и 4 загинали; 

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

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

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

5. Община Две могили – 0 тежко ПТП; 

6. Община Иваново – 5 тежки ПТП с 5 ранени и 2 загинали; 

7. Община Сливо поле – 6 тежки ПТП с 9 ранени и 2 загинали; 

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

 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания: 
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До общини: 192 

До ОПУ – Русе: 22 

До фирми, поддържащи пътя: 6 

 

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. 

 

РД ПБЗН – 

РУСЕ  
ПТП с пострадали, посетени от органите на РДПБЗН – Русе. Анализ на тенденциите 

 

За 01.09.2021 година до 30.09.2021 година – 19 участия на екипите на РДПБЗН – 

Русе. Във всички възникнали ПТП, екипите са обезопасявали срещу самоволно 

потегляне ППС, както и са обезопасили с действията си възможността за възникване на 

искрене от ел. инсталации на МПС (разединяване на тоководещите части към клемите 

на акумулаторните батерии на МПС). Както и през 2020 г. в един от случаите с 

възникнало ПТП, автомобил е бил с монтирана газова уредба (АГУ) и се е наложило 

своевременно намеса за предотвратяване на риска от възникване на пламъчно горене 

и/или последваш взрив, както и действия по предотвратяване на възникване на теч на 

газ от АГУ. В никой от случаите не се е наложило гасене на възникнало запалване след 

катастрофата. Както и през 2020 г. са предприети действия по осигуряване на пътното 

платно/настилка с цел изолирането и минимизирането възможността по повреждане на 

пътната настилката и третирането и с адсорбенти за минимизиране последиците от 

разляти гориво-смазочни материали (ГСМ), бензин, дизел, двигателно, трансмисионно 

или хидравлично масло. Във всички от случаите се е изисквало извършване на 

частични действия по рязане/разпъване на конструктивни елементи на МПС, 

отстраняване на части и елементи на дървета, както и пътни предпазни съоръжения 

(мантинели), пряко възпрепятстващи изваждането/извеждането на пътниците 

(пострадали/загинали) от МПС. 

По данни в масивите на РДПБЗН – Русе за периода в 5 (пет) от случаите с 

възникнали ПТП, категорично е установено в присъствието на служители от РДПБЗН 

– Русе, че има загинали и/или водач/спътник на дадено МПС от медицинско лице. 

По събраните първоначални данни в РДПБЗН – Русе, без да са отчетени 

последващите моменти касаещи здравния статус на пострадалите (леко или тежко), 

общият им брой с участието на екипи от РДПБЗН – Русе е видно, че се е покачил за 
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посочения период през 2021 година – 19 броя, спрямо същия период за 2020 година – 8 

бр. Видно от данните, съотношението между загинали и пострадали се отчита 

увеличение почти двойно при пострадалите за отчетните периоди на 2020 г. и 2021 г. 

Отчетеният процент на възникналите ПТП, при които са участвали екипи на РДПБЗН- 

– Русе също се е увеличил повече от два пъти. Най-вероятно като съществена роля за 

това увеличение може да се отчете факта с отпадането на категоричните мерки при 

борбата с развиващата се COVID-19 пандемията, което способства и дава възможност 

на хората да увеличат своята мобилност с личните/служебни МПС. 

В РДПБЗН – Русе не се води статистика и не се събира информация, а и не се 

изисква да се води/събира такава, с която да даде категорична преценка за 

ефективността по отношение на извършвани първоначални гасителни действия или 

оказване на първа долекарска помощ от участниците (водачи на МПС/пътници) на 

пострадали в ПТП на пътя. Няма информация и до каква степен са били изправни и 

ефективни използваните налични за целта уреди за първоначално пожарогасене или 

защита (пожарогасители и/или противопожарни одеяла), които са включени към 

комплектацията на дадено МПС, в т.ч. и средства за сигнализация и 

предпазване/обозначаване  „светлоотражателна жилетка и триъгълник“. В хода на 

извършваните пожарогасителни/спасителни действия не е установено пътници/водачи 

на МПС да не са оказали съдействие на екипите на РДПБЗН – Русе. 

 

Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания: 

 

До общини: Подавани са писмени сигнали до общините на територията на област Русе, 

във връзка с констатирана и възникнала необходимост от поддържане на 

проходимостта на пътищата за противопожарни цели.  

 

До ОПУ: Не, но е съгласуван План за пътното поддържане през  есенно-зимния сезон 

2021/2022 г., като екземпляр е предоставен и в РДПБЗН – Русе. 

 

До фирми, поддържащи пътя: До „ВиК“ ООД Русе са изпращани писмени и подавани 

устно сигнали с цел изправността на поддържаните от ВиК пожарни хидранти и 

достъпите до тях, които са част от ВиК съоръжения на територията на общините в 

Областта. 

 
 

ОПУ – РУСЕ 

 

 

Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общинските 

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

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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“. 
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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. 

 
РУО – РУСЕ 

 

 

2.1 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. Възложените часове по БДП са в съответствие 

с изискванията на 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. 

Осъществен е контрол на правоспособността на педагогическите специалисти, 

които провеждат обучение по БДП в часа на класа в училищата. Предоставена е 

възможност на преподавателите по БДП да участват в квалификационен курс за 

въвеждаща или продължаваща квалификация по безопасност на движението по 

пътищата, организиран от Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

 

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

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

училищно образование 

 

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. Инструктиране на учениците за правилата за безопасно поведение в училищния 

транспорт. 
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Директорите на училищата насочват дейностите и мерките за превенция на 

пътнотранспортни произшествия не само към децата и учениците, но и към техните 

родители и учители, и могат да включват провеждане на беседи, информиране на 

родителите чрез електронния дневник на училището или чрез електронната страница 

на институцията. 

Директорите на училищата уведомяват РУО – Русе за предстоящи пътувания на 

учениците, организирани от училището с учебна цел.  

 

2.4 Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици 

 

Детските градини и училищата в областта участваха в кампанията на Европейската 

мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL по проект, целящ да намали до нула 

поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия. Второто 

издание на „Дни на безопасността на ROADPOL” се проведе в периода 16.09. — 

22.09.2021 г., като посланието на кампанията беше „Лесно е да спасиш живот! Просто 

спазвай правилата!“. В Европейската седмица на мобилността и на 21 септември, 

обявен за Ден без загинали на пътя, се проведоха инициативи за деца и ученици, 

конкурси за рисунки, изготвяне на презентации от ученици, провеждане на беседи, 

викторини, тематични педагогически ситуации и уроци, образователни и занимателни 

игри.  

Деца, ученици и институции от област Русе участват в обща инициатива на осем 

европейски държави, насочена към безопасността на децата на пътя, в която се 

включват представители на държавни органи, застрахователната индустрия, 

организациите за безопасност на движението по пътищата и образователни институции 

под мотото „Заедно за безопасността на децата на пътя“. Участници от българска 

страна са Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Асоциацията 

на българските застрахователи и Гаранционният фонд. Децата и учениците могат да 

проверят и обогатят знанията си за безопасното поведение пътищата като в срок до 22 

октомври 2021г. участват в образователна онлайн тест - игра по пътна безопасност „Без 

грешки на пътя“. 

   През учебната 2021/2022 година материалната база за обучение и възпитание по 

БДП е подобрена чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2021, 

модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ в 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. 
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   С цел придобиване на допълнителни знания и умения за безопасно движение по 

пътищата чрез форми, различни от обучението в часа на класа, на учителите по БДП и 

на учениците от област Русе е предоставена възможност да участват в Националния 

конкурс за комикс на тема „Животът е с предимство“, организиран по инициатива на 

Областна администрация – гр. Габрово. 

 

2.5 Мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в 

непосредствена близост до училището 

 

 1. В институциите  в системата на образованието са проведени инициативи за деца и 

ученици, 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. 

    2. 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. 

3. Комисиите по БДП във всяка образователна институция в началото на учебната 

година планират своите дейности, като част от техните задачи включват: 

3.1. Изготвяне на оценка и анализ на транспортната инфраструктура в близост до 

детската градина/училището и на степента на обезопасяване на прилежащите райони, 

за да бъдат идентифицирани локалните рискови фактори. 

3.2. Уведомяване чрез директора на образователната институция на компетентните 

органи за наличие на опасни участъци и конфликтни точки, за да бъдат обезопасени, в 

т. ч. и за ограничаване на възможностите за паркиране и за движение с високи скорости 

на преминаващите МПС край детските градини и училищата 

3.3. Определяне маршрутите на движение на учениците съвместно с класните 

ръководители и родителите, вкл. провеждане на ежегодната инициатива „Пътя на 

първокласника“. 

3.4. Организиране и провеждане на извънкласни инициативи за деца и ученици  за 

повишаване информираността на учениците, родителите и обществеността за 
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безопасно поведение по пътищата и в подкрепа за творческите изяви на децата по 

темата. 

3.5. Организиране и провеждане на инструктаж на деца, ученици и родители за: 

- поведението им като участници в движението по пътищата в учебно време и по 

време на ваканции; 

- правилата за движение при усложнени метеорологични и пътни условия; 

- необходимостта от поставянето на знаци върху дрехите и раниците на учениците, 

видими в тъмната част на деня от другите участници в движението по пътищата. 

 

 

ЦСМП – РУСЕ 

 

 

 

  
2-ро трим. 

2021 

3-то трим. 

2021 

ПТП 63 84 

пострадали 60 103 

деца 6 17 

мъже 35 56 

жени 20 30 

загинали 5 4 

деца 0 2 

мъже 3 1 

жени 2 1 

По травми    

   главата 31 34 

  гръден  кош 5 17 

 гръбначен стълб 5 0 

  таз 2 0 

 горни крайници 6 18 

 долни крайници 4 13 

  политравма 7 17 

 

През третото тримесечие на 2021 г. са приети 84 повиквания за ПТП в Русенска  

област със 103 пострадали, от които 17 деца и 86 възрастни (56 мъже и 30 жени). 

Загинали на място 4 човека (2 възрастни и 2 деца). 
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В сравнение с второто тримесечие на 2021 г., когато са регистрирани 63 ПТП с 5 

загинали на място, за третото тримесечие на 2021 г. са регистрирани 84 ПТП или с 21  

ПТП повече и 1 загинал по-малко 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:  

8 лекции, 160 обхванати, 136 ученици (69 м, 67 ж), 24 педагози (3 м, 21 ж): 

 

06.07. 1 ММП със събеседване на тема: „ Безопасност на движението” с деца  от  сборна  

група  на ДГ „Пинокио”, присъствали 26 души, 24 деца, (12 м,12ж), 2 педагози (ж); 

06.07. 1 ММП със събеседване на тема: „ Безопасност на движението” с деца  от  сборна  

група  на ДГ „Пинокио”, присъствали 25 души, 23 деца, (12 м, 11ж), 2 педагози (ж); 

21.07. 1 ММП със събеседване на тема: „ Безопасност на движението” с деца  от  сборна  

група  на КСУДС, присъствали 13 души, 10 деца (5 м,5 ж), 3 педагози (ж); 

21.07. 1 ММП със събеседване на тема: „ Безопасност на движението” с деца  от  сборна  

група  на КСУДС, присъствали 15 души, 11 деца (6 м, 5 ж), 4 педагози (2 м, 2 ж); 

11.08. ММП на тема: „Летни опасности“ с група ученици, участници в ,,Лятна 

академия’’ на ПИЦ,  присъствали 14 души, 10 ученици (6 м, 4 ж ), 4 педагози ( 1 м, 3 

ж.); 

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

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

15.09. ММП със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с младежи от 

ДЦДМУ „Мечо Пух“. Присъствали 18 души, 15 младежи, (8 м,7 ж), 3 педагози(ж).  

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

„Иглика“. Присъствали 24 души, 21 деца, (10 м, 11 ж), 3 педагози (ж).  

 

  

 

БЧК – РУСЕ 

 

 

 

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

- месец юли 2021 год. – 89 души 

- месец август 2021 год. – 111 души 

- месец септември 2021 год. – 101 души 
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Отбелязване на Деня без жертви на пътя съвместно с КАТ – Русе – На 21 септември 

2021 год. беше проведена информационна кампания съвместно с екипи на КАТ – Русе 

за превенция на пътно-транспортния травматизъм. 
 

ООАА – РУСЕ 

 

 

„Провеждане на специализирани операции след направен анализ на 

пътнотранспортната обстановка“:  

Брой на извършените пътни проверки за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г., брой 

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

обем на наложените глоби: 

1. Извършените пътни контролни проверки за периода са:  

- автобуси: 308 бр.; 

- товарни автомобили: 1826 бр.; 

- таксиметрови автомобили: 302 бр.; 

- учебни автомобили: 0 бр.; 

- леки автомобили, извършващи нерегламентирани превози, съвместно с ОДМВР: 4 бр.; 

- общ брой проверени работни дни: 31706 бр. 

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

товари и таксиметров превоз: 93 бр.  

Общ брой проверени работни дни: 29212 бр. 

3. Брой извършени проверки на фирми, извършващи обучение на кандидати за 

придобиване на правоспособност за управление на МПС: 33 бр.; 

4. Брой извършени проверки на фирми, извършващи периодичен преглед за 

техническа изправност на ППС: 3 бр. 

5. Брой извършени проверки на психологически лаборатории за провеждане на 

психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС: 20 броя. 

6. Изпитани кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС: 

- Теория: 312 кандидати,   

- Практика: 299 кандидати, 

- Успеваемост: теория – 70%, практика – 88% 

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

152 бр., успеваемост – 90%; 

8. Изпитани кандидати за придобиване на удостоверение за „Водач на лек 

таксиметров автомобил“: 14 бр., успеваемост – 42%; 
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9. Приети заявления за издаване на лиценз или продължаване на срока на лиценз  

за обществен превоз на пътници и товари: 

- За международен превоз – 8 бр.; 

- За вътрешен превоз – 0 бр.; 

10. Приети заявления за издаване на: 

- Карта за квалификация на водач: 361 бр.; 

- Карта за дигитален тахограф: 313 бр.; 

- Свидетелство за превоз на опасни товари: 106 бр.; 

11. Съставени АУАН – 926 броя, от които: 

- На водачи на ППС: 816 бр.; 

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

106 бр.; 

- На водачи, извършващи „нерегламентиран превоз“: 4 бр.; 

12. Брой издадени наказателни постановления: 1016 бр.; 

13. Сума на наложените глоби и/или имуществени санкции: 532880,00 лв.; 

14. Брой приложени Принудителни административни мерки: 423 бр. 

За подобряване безопасността на движение по пътищата в област Русе, представител 

на ОО „АА“ участва в комисия към Община -  Русе, на която се дават и разглеждат 

предложения за подобряване на пътната обстановка в общината за намаляване на 

предпоставките за ПТП и намаляване на транспортния травматизъм.  

     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 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.  

      РДАА - Русе изпълнява мерки за осигуряване на безопасност на движение по 

пътищата на служителите по време на работа, като дългосрочната цел визия „Нула“ - 

недопускане на ПТП или транспортни инциденти по време на работа със служители 

на отдела. 

     Периодично всички служители се запознават с актуалната пътна обстановка и 

пострадалите граждани при ПТП на територията на страната чрез интернет страницата 

на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите за безопасност на 

движение по пътищата: www.dokkpbdp.mvr.bg 

http://www.dokkpbdp.mvr.bg/
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     Всеки служител е попълнил декларация, която съдържа задължение за спазване 

изискванията на националното законодателство, уведомяване  на  прекия  си 

ръководител за участие  в ПТП със служебен или личен автомобил, издадени АУАН 

от компетентните органи за неспазване ЗДвП, техническото състояние на ползваното 

служебно или лично МПС и готовността му за пътуване. 

Във връзка с провеждане на СПО по линия на европейската мрежа на службите на 

Пътна полиция – TISPOL се извършват планирани тематични проверки съвместно със 

служители на сектор Пътна полиция към ОД МВР – Русе, ОДМВР – Търговище, 

ОДМВР – Разград, Кубрат и Исперих. 

 

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 

01.07-30.09.2021 01.07-30.09.2020 Разлика 

ДП 

 /бр./ 

Засегнати 

лица 

/бр./ 

ДП 

 /бр./ 

Засегнати 

лица 

/бр./ 

ДП  

/бр./ 

Засегнати 

лица 

/бр./ 

1 ДП за 

причинена 

смърт 

5 7 4 4 +1 +3 

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 

17 18 24 24 -7 -6 

4 ДП за 

престъплен

ие по 

чл.343, ал.3, 

0 0 1 1 -1 -1 
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б. А, пр.1 и 

пр.2 от НК 

5 ДП за 

престъплени

е по чл.343а, 

ал.1, б. А, 

пр.1 и пр.2 

от НК 

1 2 0 0 +1 +2 

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 

0 0 1 1 -1 -1 

 Общо  23 27 30 30 -7 -3 

  

 

Заключение 
 

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

изпълняват от членовете на ОКБДП съобразно компетенциите им. 

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   


