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ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП

ОБЛАСТ

Монтана

ГОДИНА

2020

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
1. Докладът на областно ниво се разработва на годишна база, като отразява състоянието на БДП в областта и
изпълнението на областната политика по БДП към съответната отчетна година.
2. Информацията по отделните раздели от Доклада се подготвя от секретариата на ОКБДП, като се систематизира
информацията, подадена от членовете на ОКБДП по образци на ДАБДП: приложения 6.1 – за общините, 6.2 – за
ОДМВР, 6.3 – за ОПУ, 6.4 – за РУО, 6.5 – за ЦСМП, 6.6. – за РЗИ, 6.7 – за БЧК и 6.8 – за ООАА към обобщения план
за действие 2021-2023 г.
3. Членовете на ОКБДП представят на секретариата на ОКБДП информацията от своите компетенции по т. 2 в срок до
15ти февруари на годината, следваща отчетната година, с цел включване на информацията в единен областен
доклад.
4. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира, разяснява, подпомага и координира получаването на
информацията от членовете на ОКБДП по т. 2 в срок до 15 февруари, като следи за нейната коректност, яснота и
изчерпателност.
5. Всички раздели от Доклада следва да се попълнят от секретариата на ОКБДП, на база на получената по т. 2
информация. Информацията във всеки раздел следва да е коректна, ясна и изчерпателна.
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6. На местата в Доклада, където се изисква информация за Общините, същата следва да е представи за всяка една от
Общините на територията на областта. Това е изискуемо с оглед получаване на информация за състоянието на БДП
по Общини.
7. Раздел 1 Обща информация и Раздел 2 Административна информация се попълват с информация, налична в
секретариата на ОКБДП.
8. Раздел 3 Състояние на БДП: Информацията по т. 1.1 и 1.2 се подава
секретариата на ОКБДП; Информацията по т. 1.3 и 1.2 се подава от ЦСМП
на ОКБДП; Информацията по т. 2.1 се подава от ОПУ и се нанася в
Информацията по т. 2.2 се подава от Общините и се нанася в таблицата от

от ОДМВР и се нанася в таблицата от
и се нанася в таблицата от секретариата
таблицата от секретариата на ОКБДП;
секретариата на ОКБДП.

9. Раздел 4 Годишно изпълнение на План-програмата: на база получената от членовете информация секретариатът на
ОКБДП систематизира попълването на цялата таблица и попълва информацията, отнасяща се до общата оценка на
изпълнението.
10. Раздел 5 Срещани проблеми и препоръки към ДАБДП се попълва от секретариата на ОКБДП на база наблюдения или
предложения от членове на ОКБДП.
1. След като Докладът се състави в цялостен вид от секретариата на ОКБДП, докладът разглежда се и се приема като
проект на заседание на ОКБДП, след което се изпраща в ДАБДП в срок до 1 ви март на годината, следваща отчетната
година. Доклади, представени след този срок, няма да бъдат разгледани и анализирани за целите на общото
докладване от ДАБДП към Министерския съвет, като в общия доклад до Министерския съвет ще бъде отбелязано
липсата на съответния областен доклад.
2. Докладът се изпраща от ОКБДП до ДАБДП само по електронен път на електронен адрес mpetrova@sars.gov.bg, във
формат Word, заедно с официално подписано и заведено с деловоден номер придружително писмо.
3. Докладът се преглежда от ДАБДП за съответствие с изискуемите форма и съдържание. При необходимост от ревизия
на Доклада, ДАБДП дава съответните указания, които ОКБДП следва да отрази в ревизиран доклад и да го представи
в ДАБДП в срок от 5 работни дни.
4. Докладът, в съответстващ и одобрен от ДАБДП вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП.
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РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Област:

Монтана

Общини в състава на областта:
Населени места в състава на областта:

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново,
Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
129 ( 8 града, 121 села)

Население на областта:

127 001 ( към 2020 г.)

Състав на ОКБДП:

В ОКБДП – Монтана членове са представители на: Община Берковица,
община Бойчиновци, община Брусарци, община Вълчедръм,
община Вършец, община Георги Дамяново, община Лом, община Медковец,
община Монтана, община Чипровци, община Якимово, Окръжна прокуратура –
Монтана, „Пътна полиция“ МВР – Монтана, ОДМВР – Монтана, ОПУ – Монтана,
ОО АА – Монтана, РДПБЗН – Монтана, РУО – Монтана, РЗИ – Монтана,
ФСМП – Монтана, БЧК – Монтана, Национален авто-инструктурски съюз –
Монтана, „СУАБ-СБА“ – Монтана, Национална транспортна камара, Регионална
Организация на автобусните превозвачи – Монтана, Асоциация на
таксиметровите синдикати за област Монтана

РАЗДЕЛ 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП
Заседание 1:

Дата на заседанието: 24.01.2020 г. (неприсъствено вземане на решение)
Точки и акценти от дневния ред: 1) Одобрение на Годишен доклад за 2019 г. 2) Одобрение на
План – програма за 2020 г.
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Взети решения: ОКБДП - Монтана одобрява Годишен доклад за 2019 г. и План – Програма за 2020 г.
Линк към материалите: http://oblastmontana.org/add/bd_n.pdf
Заседание 2:

Дата на заседанието: 13.02.2020 г.
Точки и акценти от дневния ред: 1) Предложение на План за график за заседанията през 2020г.
2) Представяне на Проект на План за действие 2021 – 2023 г.
Взети решения: ОКБДП прие предложения план за график на заседанията на комисията, ОКБДП –
Монтана прие проекта на План за действие 2021 – 2023 г.
Линк към материалите: http://oblastmontana.org/add/bd_13_02.2020.pdf

Заседание 3:

Дата на заседанието: 18.12.2020 г. ( неприсъствено вземане на решение )
Точки и акценти от дневния ред: 1) Приемане на обобщен доклад от извършени огледи на пътната
инфраструктура на територията на област Монтана. 2) Приемане на проект на План-програма за
изпълнение на областната политика по БДП. 3) Приемане на единни правила за състава, функциите,
дейността и организацията на работа на ОКБДП – Монтана.
Взети решения: В резултат от проведената неприсъствена писмена процедура ОКБДП взе следните
решения:
Решение № 1
Приема Обобщения доклад от извършените обходи и огледи от общинските администрации и
представителите на ОДМВР – Монтана на пътищата от републиканската, общинската и уличната мрежа на
територията на област Монтана /Образец 2/.
Решение № 2
Приема План – програма за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата
за област Монтана през 2021 г.
Решение № 3
Приема Правилник за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата – Монтана ведно с приложения от №1 до №5 /образци за
попълване/
Линк към материалите: http://oblastmontana.org/add/bd_n_2020.pdf

Заседание 4:

Дата на заседанието: Точки и акценти от дневния ред: Взети решения: Линк към материалите: 4

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ НА ДАБДП ДО ОКБДП
Указание 1:

Изх. № 01-095#4/19.05.2020г. – Ревизирана План – програма за подобряване на безопасността на
движението по пътищата за 2020 г.

Указание 2:

Изх. № 01-411#19/06.10.2020 г. – Методически указания на ДАБДП за приемане и прилагане на
единни Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП.
Вх. № ОКД-61-22/09.12.2020 г. получен на електронната поща на ОА Монтана – Указание за
изпращане на План – програмата за предварително съгласуване.
Изх. № 01-733/22.12.2020 г. – Методически указания във връзка с изпълнена Мярка №100 от Плана
за действие за подобряване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г.

Указание 3:
Указание No:

РАЗДЕЛ 3

СЪСТОЯНИЕ НА БДП
1. ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
1.1 Статистика на ниво ОБЛАСТ
/попълва се от секретариата на ОКБДП по данни, подадени от ОДМВР в образец 6.2/
ПТП с пострадали,
посетени от
органите на МВР:

През изминалата 2020 година на територията обслужвана от ОДМВР - Монтана бяха регистрирани 133 бр.
тежки ПТП

Загинали:

13 убити

Тежко ранени:

178 ранени граждани

Тенденция спрямо
предходната
година
(спад/покачване
по показателите
ПТП, загинали и
тежко ранени)

През предходната 2019 година на територията обслужвана от ОДМВР - Монтана бяха регистрирани 175 бр.
тежки ПТП с 18 убити и 226 ранени граждани през 2019 година
Това прави следната равносметка: 42 бр. ПТП по - малко, 5 убити по - малко и 48 ранени по - малко.
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Анализ на
тенденциите
Загинали и
тежко ранени по
вид на
участниците в
ПТП

ПТП, загинали и
тежко ранени,
разпределени по
общини

Вид на участник в ПТП

Брой ПТП

Брой ранени

131

12

177

ДРУГИ

1

0

3

НЕИЗВЕСТЕН

1

0

1

ПЕШЕХОДЕЦ

2

0

3

Общ брой за периода:
Общини

132
Брой ПТП

12
Брой ранени

Брой загинали

178

БЕРКОВИЦА

18

2

26

БОЙЧИНОВЦИ

9

1

10

БРУСАРЦИ

5

2

3

ВЪЛЧЕДРЪМ

2

0

3

ВЪРШЕЦ

5

1

4

ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

1

0

1
23

ЛОМ

19

3

МЕДКОВЕЦ

5

1

7

МОНТАНА

66

3

98

ЧИПРОВЦИ

3

0

3

133

13

Общ брой за периода:

Причини за ПТП

Брой загинали

ВОДАЧ

Причини за ПТП

178
Брой ПТП

Брой загинали

Брой ранени

ВНЕЗАПНА ПРОМЯНА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ

2

1

1

ДРУГО НАРУШЕНИЕ НА ВОДАЧА

17

2

17

НАВЛИЗАНЕ В НАСРЕЩНОТО ДВИЖЕНИЕ

9

4

15

НЕПРАВИЛНО ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

3

1

3

НЕПРАВИЛНО ЗАВИВАНЕ В ОБРАТНА ПОСОКА

2

0

2

НЕПРАВИЛНО ЗАВИВАНЕ НАДЯСНО

3

0

3

НЕПРАВИЛНО ЗАВИВАНЕ НАЛЯВО

5

0

5

НЕПРАВИЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ ПРИ ЗАБРАНА С МАРКИРОВКА/ЗНАК

1

0

1

НЕПРАВИЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ ПРИ ЗАБРАНА С ПРАВИЛА

1

0

1

НЕСПАЗВАНЕ ДИСТАНЦИЯ

8

0

12

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДЕЦА

3

0

3

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ ПРИ ОГРАНИЧЕНА ВИДИМОСТ

1

0

3

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ С ДРУГИ УСЛОВИЯ

20

3

25

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ С ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ

34

2

49

6

ОТНЕМАНЕ НА ДРУГО ПРЕДИМСТВО

4

0

9

ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ПЕШЕХОДЕЦ

7

0

8

ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ППС НА КРЪСТОВИЩЕ

12

0

18

ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ППС ПРИ ЗАВИВАНЕ

2

0

4

131

12

177

Общ брой за периода:

ПТП по вид
ВИДОВЕ ПТП

Брой ПТП

Брой загинали

Брой ранени

БЛЪСКАНЕ В ДЪРВО

8

1

8

БЛЪСКАНЕ В КРАЙПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ

7

1

8

БЛЪСКАНЕ В ПРЕДПАЗНА ОГРАДА

4

0

4

БЛЪСКАНЕ В ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПЪТЯ

1

0

1

БЛЪСКАНЕ В СКАТ

2

0

3

БЛЪСКАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТ

4

1

3

БЛЪСКАНЕ НА ДЕТЕ С ЛЕТНИ КЪНКИ, РОЛЕР, ШЕЙНА

1

0

1

БЛЪСКАНЕ НА ЖИВОТНО

1

0

3

БЛЪСКАНЕ НА КАРУЦА

1

0

1

БЛЪСКАНЕ НА ПЕШЕХОДЕЦ

20

2

22

БЛЪСКАНЕ НА СПРЯНО ППС

3

0

3

ДРУГ ВИД ПТП

10

2

8

Няма информация

4

0

4

ПРЕОБРЪЩАНЕ НА МПС ИЗВЪН ПЪТНОТО ПЛАТНО

17

1

28

ПРЕОБРЪЩАНЕ НА МПС НА ПЪТНОТО ПЛАТНО

2

0

3

СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ОТЗАД

7

0

11

СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ПОД ЪГЪЛ

13

2

24

СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС СТРАНИЧНО

20

1

30

СБЛЪСКВАНЕ МЕЖДУ МПС ЧЕЛНО

8

2

13

133

13

178

Общ брой за периода:

ПТП с деца

№
по
ред

Място на
настъпване на
ПТП

Категория
участник в
ПТП (детеводач, дете-

Ден от
Дата на
Час на
седмицата, в
настъпване на
настъпване
който е
ПТП
на
ПТП
настъпило
Ранен
(дд/мм/гггг)
ПТП

Последици
Загинал
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пътник, детепешеходец)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

С. Бели брег,
ул. Първа № 19
Гр. Монтана,
ул.
Индустриална
Гр. Монтана ул.
Шести
Септември №
36
Гр. Монтана ул.
Парта и ул. Поп
Харитон
Гр. Лом,
кръстовище на
ул. „Солун“ и
ул. „Пролет“
Гр. Монтана,
ул. Никола
Вапцаров №
169
Гр. Берковица
ул. Първи май
№31
РП II - 81, км.
92+750
РП II - 81, км.
115+000
РП II - 81, км.
64+800

Гр. Берковица
11. ул. Панайот
Хитов №5

Дете -водач

0

1

0

1

Дете-пътник
0

0

0

Четвъртък

07.05.2020 г.

19:45

Петък

12.06.2020 г.

16:20

Петък

26.06.2020 г.

11:20

Вторник

30.06.2020 г.

16:25

Вторник

30.06.2020 г.

1

Дете - водач
не

1

Пешеходец

02:50 ч.

Четвъртък

25.07.2020 г.

не

1

13:30 ч.

Петък

31.07.2020 г.

не

3

20:25 ч.

Събота

01.08.2020 г.

не

2
09:35 ч.

Неделя

09.08.2020 г.

20:05 ч.

Четвъртък

27.08.2020 г.

Пътник
не
Пешеходец

18:00

1

0

Пътник

09.03.2020 г.

1

Дете
велосипедист

Пътник

Понеделник

1

Детепешеходец
Детепешеходец

01:20

1

8

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

С. Студено
буче, ул. Георги
Димитров
РП III-8105,
км.5+000, общ.
Медковец
Гр. Монтана,
ул. Одрин и ул.
Камчия
Гр. Берковица
ул. Х. П.
Хаджиилиев
с. Медковец,
ул.“Г.
Димитров“
Гр. Лом,
ул.“Вакумна
фабрика“
С. Лехчево, ул.
Георги
Димитров
Гр. Берковица
ул. Стефан
Стамболов №22
РП III-102, км.
66+000

не

1

Пешеходец
пътник

не

1

не

1

Пешеходец
не

00:21 ч.

Вторник

15.09.2020 г.

03.10 ч.

Сряда

23.09.2020 г.

18:10 ч.

Събота

03.10.2020 г.

12:45 ч.

Неделя

04.10.2020 г.

1 бр.

Пътник
пешеходец

0

1

10.00 ч.

Вторник

13.10.2020 г.

пешеходец

0

1

17.15ч.

Сряда

14.10.2020

не

1
14:25 ч.

Вторник

03.11.2020 г.

08:40 ч.

Понеделник

16.11.2020 г.

05:30 ч.

Петък

04.12.2020 г.

Пътник

не

1

Пешеходец
Пътник

ПТП с възрастни
над 65 г.

24 ПТП, 6 загинали и 32 ранени

Година на първа
регистрация на
превозни
средства,
участвали в ПТП

Не се обработва такава информация.

не

1

9

със загинали и
тежко ранени
Участъци с
концентрация на
ПТП

Интензивност
Относителен
Клас и Начало Край на Дължина
Общ Брой
на
Брой на
показател
на
Номер на номер
на
на
Тежест
движението брой
ранените
на
участъка
на
участъка
на убитите
на ПТП
лица
аварийност
/МПС
на
пътя УКПТП УКПТП в метри
ПТП лица
– UR
денонощие/
1

Издадени
писмени
предупреждения,
сигнални писма и
разпореждания

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

І -1

75+500

76+000

500

4385

5

0

3

6.25

0.40

2

І -1

84+500

85+270

700

4385

6

0

7

5.36

0.50

3

І-1

97+500

98+000

500

4385

5

0

0

6.25

0.00

4

І–1

101+000 102+000

1000

4385

8

0

5

5.00

0.50

5

I-1

102+000 102+600

600

4385

9

2

7

9.37

0.56

6

II - 81

54+100

1000

4426

8

1

0

4.95

0.13

54+100

До общини: 369
До ОПУ: 358
До фирми, поддържащи пътя: 3 Изготвени сигнални писма.

Предприети
дейности по
отстраняване на
несъответствията

1.2 Статистика на ниво ОБЩИНА - НЕ СА ПОДАДЕНИ ДАННИ ОТ ОДМВР
10

/попълва се от секретариата на ОКБДП по данни, подадени от ОДМВР в образец 6.2 за ВСЯКА от общините на територията
на областта/
ПТП с пострадали,
посетени от органите
на МВР:

-----------

Загинали:

-----------

Тежко ранени:

-----------

Тенденция спрямо
предходната година
(спад/покачване по
показателите ПТП,
загинали и тежко
ранени)

-----------

Анализ на
тенденциите
Загинали и тежко
ранени по вид на
участниците в ПТП

-----------

ПТП, загинали и
тежко ранени,
разпределени по
общини

-----------

Причини за ПТП

-----------

ПТП по вид

-----------

ПТП с деца
----------ПТП с възрастни
над 65 г.

----------11

Участъци с
концентрация на
ПТП

-----------

1.3 Пътнотранспортен травматизъм и дейност на ЦСМП - НЕ СА ПОДАДЕНИ ДАННИ от ФСМП – Монтана
/попълва се от секретариата на ОКБДП за областта по данни, подадени от ЦСМП в образец 6.5/


брой на обслужените ПТП с брой загинали и пострадали: ……………………………………



брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: …………………………………………



време за реакция: …………………………………………..

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1
За ОПУ: дължина и състояние на републиканските пътища в границите на областта по основните им
елементи:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/попълва се от секретариата на ОКБДП по данни, подадени от ОПУ в образец 6.3/
2.2

За общините:
/попълва се от секретариата на ОКБДП поотделно за ВСЯКА от общините на територията на областта съгласно
данни, подадени от общините в образец 6.1/

Община

1.БЕРКОВИЦА

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

123 км.

Настилки
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.

227 км.
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Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 47 %
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове деформации: единични пукнатини и деформации, мрежовидни пукнатини,
слягания, коловози и др.
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 36 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: липсваща или частична
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 39 %
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: липсваща или частична
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 25 %

Банкети
/състояние/

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: затруднена проходимост
Процентен дял липсващи банкети: няма
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: не достатъчна ширина
Процентен дял липсващи банкети: няма
по улици:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: Процентен дял липсващи ограничителни системи: 7%
по общински пътища:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: корозия
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 12%

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,

На територията на Община Берковица има 5 372 бр. - кръстовища, 178 бр. - пешеходни пътеки,
11 бр. – спирки на градския транспорт, подлези – няма, надлези и светофарни уредби – няма.
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подлези и
надлези,
осветление и
светофари
Велоалеи
/дължина и
състояние/

На територията на община Берковица, не са налични велоалеи.

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Навсякъде около учебните и детски заведения има ограничение на скоростта, обозначени места
за пресичане. Налични са предпазни огради.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

На територията на Община Берковица има 1бр.- автогара и 1 бр. – ж.п. гара, като към тях има
паркоместа

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

На територията на Община Берковица се извършва обществен превоз на пътници, съгласно
транспортна схема. Средната възраст на превозните средства на общинския обществен
транспорт е от 6 до 10г. Само 1 бр. населено място с. Цветкова Бара на територията на Община
Берковица е извън схемата за обществен транспорт. Има наличие на свързаност – ЖП транспорт.
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Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Автобусите извършващи транспорт в системата на училищното и предучилищното образование са
3бр., на средна възраст до 5 год. и 6 -10г. в добро техническо състояние.

Община

2.БОЙЧИНОВЦИ – не са предоставени данни

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

по улици:
Общо състояние:
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
Процентен дял от улиците със сериозни деформации:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:

Сигнализация и
маркировка
/състояние/

/моля опишете/
по улици:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:
15

Банкети
/състояние/

Ограничителни
системи
/състояние/

/моля опишете/
по улици:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети:
/моля опишете/
по улици:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи:

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

/моля опишете/

Велоалеи
/дължина и
състояние/

/моля опишете/

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността

/моля опишете/
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(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

/моля опишете/

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

/моля опишете/

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

/моля опишете/

Община

3.БРУСАРЦИ
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Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

27,2 км.

143,6 км.
по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
мрежовидни пукнатини и слягания
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 50%
по общински пътища:
Общо състояние: лошо
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): мрежовидни
пукнатини, слягания
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 50% и повече

Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: задоволително
Основни видове несъответствия: стари знаци /неотговарят на изискванията , съгласно Наредба
№ 18 за сигнализацията с пътни знаци/
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 100%
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: стари знаци /неотговарят на изискванията , съгласно Наредба
№ 18 за сигнализацията с пътни знаци/
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 90%

Банкети
/състояние/

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: обраснали с растителност
Процентен дял липсващи банкети: 50%
по общински пътища:
Общо състояние: лошо
Основни видове несъответствия: обраснали с храсти и дървета
Процентен дял липсващи банкети: 50%
по улици:
Общо състояние: лошо
Основни видове несъответствия: корозирали и липсващи
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Процентен дял липсващи ограничителни системи: 50%
по общински пътища:
Общо състояние: лошо
Основни видове несъответствия: корозирали и липсващи
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 60%
Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Кръстовищата, пешеходните пътеки и спирките на градския транспорт са в добро състояние,
Поставени са нови спирки на градския транспорт а старите са реновирани. На територията на
общината няма подлези и надлези.

Велоалеи
/дължина и
състояние/

В общината няма изградени велоалеи.

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Поставени са всички необходими знаци с цел безопасно преминаване на учениците. Осигурени
са места за пресичане и паркиране, изградени са предпазни огради, ограничена е скоростта и е
осигурена е осветеност в районите на училищата и детските градини.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата

В Община Брусарци няма автогара. Състоянието на ж.п. гарата в гр.Брусарци и прилежащата
към нея инфраструктура е добро. Състоянието на ж.п. спирките в с.Крива бара, с.Василовци и
с.Дъбова махала е задоволително.
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към тях
инфраструктура
Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Общественият превоз на пътници на територията на община Брусарци се извършва по утвърдени
маршрутни разписания от Областната транспортни схеми. Не се извършва превоз по общинска
транспортна схема.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Община Брусарци: стопанисва 3 броя ученически автобуси, които са в добро техническо
състояние /два от 2008 и 2009г. и един нов автобус от 2019г./

Община

4.ВЪЛЧЕДРЪМ - не са предоставени данни

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

по улици:
Общо състояние: --Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
Процентен дял от улиците със сериозни деформации:
по общински пътища:
Общо състояние: --Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
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Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия: --Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: --по общински пътища:
Общо състояние: --Основни видове несъответствия: --Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: ---

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: --Основни видове несъответствия: --Процентен дял липсващи банкети: --по общински пътища:
Общо състояние: --Основни видове несъответствия: --Процентен дял липсващи банкети: ---

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: --Основни видове несъответствия: --Процентен дял липсващи ограничителни системи: --по общински пътища:
Общо състояние: --Основни видове несъответствия: --Процентен дял липсващи ограничителни системи: ---

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

---

Велоалеи
/дължина и
състояние/

---

21

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

---

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

---

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

---

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна

---
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възраст и
техническо
състояние)
/състояние/
Община

5.ВЪРШЕЦ - не са предоставени данни

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

Няма предоставена информация

Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици: Няма предоставена информация
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:
по общински пътища: Няма предоставена информация
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:

Банкети
/състояние/

по улици: Няма предоставена информация
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети:
по общински пътища: Няма предоставена информация
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети:
по улици: Няма предоставена информация
Общо състояние:

Ограничителни
системи

Няма предоставена информация

по улици: Няма предоставена информация
Общо състояние:
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
Процентен дял от улиците със сериозни деформации:
по общински пътища: Няма предоставена информация
Общо състояние:
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:
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/състояние/

Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи:
по общински пътища: Няма предоставена информация
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи:

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Няма предоставена информация

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма предоставена информация

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Няма предоставена информация

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата

Няма предоставена информация
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към тях
инфраструктура
Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Няма предоставена информация

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Няма предоставена информация

Община

6.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

31,425

Настилки
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
мрежови
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 30%

78,62

по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
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Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): мрежовидни
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 20%
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: липсваща
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 95%
по общински пътища:
Общо състояние: 60%
Основни видове несъответствия: липсваща
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 70%

Банкети
/състояние/

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: липсващи
Процентен дял липсващи банкети: 80%
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: стеснени участъци
Процентен дял липсващи банкети: 40%
по улици:
Общо състояние: липсват
Основни видове несъответствия: липсват
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 100%
по общински пътища:
Общо състояние: незадоволително
Основни видове несъответствия: липсват
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 100%

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

130, 2
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Велоалеи
/дължина и
състояние/

0

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

4

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

0

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Да, над 15г. , 80%,

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и

2, 6-10 г., добро
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предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/
Община

7.ЛОМ - не са предоставени данни

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/
Настилки
/състояние/

/моля опишете/
по улици:
Общо състояние:
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
Процентен дял от улиците със сериозни деформации:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:

Сигнализация и
маркировка
/състояние/

/моля опишете/
по улици:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:

Банкети
/състояние/

/моля опишете/
по улици:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
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Ограничителни
системи
/състояние/

Процентен дял липсващи банкети:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети:
/моля опишете/
по улици:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи:

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

/моля опишете/

Велоалеи
/дължина и
състояние/

/моля опишете/

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,

/моля опишете/
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ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

/моля опишете/

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

/моля опишете/

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

/моля опишете/

Община

8.МЕДКОВЕЦ

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

9 км.
130 км.
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Настилки
/състояние/

по улици: Асфалт ,трошенокаменна настилка и земна основа.
Общо състояние: Незадоволително
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
множество от дупки и пукнатини
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 50 %
по общински пътища:
Общо състояние: Много Добро
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): Няма
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: Няма

Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Незадоволително
Основни видове несъответствия: липсваща или частично
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 50%
по общински пътища:
Общо състояние: Много добро
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: Няма

Банкети
/състояние/

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: Незадоволително
Основни видове несъответствия: Липсваща или частично
Процентен дял липсващи банкети: 60%
по общински пътища:
Общо състояние: Много добро
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи банкети: Няма липсващи банкети.
по улици:
Общо състояние: Задоволително
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20%
по общински пътища:
Общо състояние: Добро
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: Няма
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Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

На територията на общината Медковец има 565 кръстовища ,23 пешеходни пътеки , 7 спирки за
градски транспорт нямаме подлези надлези и светофарни уредби

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Навсякъде около учебните и детски заведения има ограничение на скоростта, обозначени места
за пресичане

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Има една ЖП гара в с.Медковец

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,

Само ЖП транспорт
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географско
покритие,
свързаност)
/състояние/
Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

Четири броя автобуси на 10 години в задоволително състояние

Община

9.МОНТАНА

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

58,358 км.

Настилки
/състояние/

по улици:
Общо състояние: добро състояние

497 км.

Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
единични и мрежовидни пукнатини
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 7 %
по общински пътища:
Общо състояние: 53% добро; 40% задоволително; 7% лошо
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
единични/мрежовидни пукнатини, наличие на деформации; 4,5 км в лошо състояние с коловози
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 7%
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Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: На голяма част от улиците в селата липсват пътни знаци и
липсва маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 71%
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: липсва маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: Маркировка 100%

Банкети
/състояние/

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: част от тротоарите се нуждаят от ремонт
Процентен дял липсващи банкети: 21% липсват тротоари
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи банкети: 7% нуждаят се от основен ремонт
по улици:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0%
по общински пътища:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия: Част от тях са засегнати от корозия
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0%

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

11 бр. кръстовища със светофарни уредби и 3 бр. кръстовища с пешеходни световари 2 бр.
подлези, надлези няма, 258 бр. автобусни спирки,

Велоалеи

2,230 км в гр. Монтана
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/дължина и
състояние/
Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Предпазни огради има монтирани пред входовете на всички училища и детски градини.
Изградени са повдигнати пешеходни пътеки на улиците пред 11 училища. Скоростта в тези
участъци е ограничена с необходимите пътни знаци. Стандарта за осветеността на улиците пред
учебните заведения и ДГ е спазен и участъците са добре осветени.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

В гр. Монтана има 1 автогара и ЖП Гара. Състоянието на прилежащата инфраструктура и добро.
Обособени са паркинги към тях. Поставена е съответната вертикална сигнализация. Участъците
са добре осветени.

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Община Монтана няма общински обществен транспорт, тази дейност се извършва чрез наемане
на превозвачи, чрез обществена поръчка по ЗОП. Те осъществяват обществен транспорт по
градските, общинските, областните и републиките линии от квотата на община Монтана.
Състоянието на автобусния парк е добро.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното

Транспорта се извършва от 19 бр. автобуси в добро техническо състояние, на възраст от 2 до 15
г.
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образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/
Община

10.ЧИПРОВЦИ

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/
Дължина на
улична мрежа
/км/

17,4

Настилки
/състояние/

по улици:
Общо състояние: ДОБРО
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
единични пукнатини, мрежовидни пукнатини
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 40 %

57,31

по общински пътища:
Общо състояние: ДОБРО
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
единични/мрежовидни пукнатини
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 40 %
Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: ДОБРО
Основни видове несъответствия: Липса Пътни знаци
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 10 %
по общински пътища:
Общо състояние: ДОБРО
Основни видове несъответствия: Липса на маркировка
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 50 %

Банкети
/състояние/

по улици:
Общо състояние: ДОБРО
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Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи банкети: 0%

Ограничителни
системи
/състояние/

по общински пътища:
Общо състояние: ДОБРО
Основни видове несъответствия: Липса на маркировка
Процентен дял липсващи банкети: 20 %
по улици:
Общо състояние: ДОБРО
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0 %
по общински пътища:
Общо състояние: ДОБРО
Основни видове несъответствия: Няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0 %

Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари

Няма

Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,

Има
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предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/
Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

Няма

Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

Има ; 8 години ; всички населени места с общинския и областния град в случая с град Чипровци
и град Монтана. А едната линия свързва град Чипровци и град София през град Монтана и град
Враца.

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

2 броя ; 4 години; Добро

Община

11.ЯКИМОВО

Дължина на
общинска пътна
мрежа /км/

29км.-IV-класна пътна мрежа
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Дължина на
улична мрежа
/км/

общо за община Якимово-122,794км. /по населени места:с.Якимово-48,334км.,с.Комощица27,851км., с.Дългоделци-21,802км. и с.Долно Церовене-24,807км./

Настилки
/състояние/

по улици: асфалтови настилки
Общо състояние: добро , като на места по уличната пътна мрежа има деформациие
Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.):
единични пукнатини и слягания
Процентен дял от улиците със сериозни деформации: няма сериозни деформации
по общински пътища:
Общо състояние: на всичките общински пътища има нова асфалтова настилка
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): няма
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:

Сигнализация и
маркировка
/състояние/

по улици:
Общо състояние: добро
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:
по общински пътища:
Общо състояние: има поставени нови пътни знаци и маркировка
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:

Банкети
/състояние/

Ограничителни
системи
/състояние/

по улици:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети:
по общински пътища:
Общо състояние:
Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи банкети:
по улици:
Общо състояние: по населените места в общината има поставени знаци ограничаващи скоростта,
като около училището в с.Якимово има поставени и спящи полицаи
Основни видове несъответствия: няма
Процентен дял липсващи ограничителни системи:
по общински пътища:
Общо състояние: добро с нова, с поставени знаци ограничаващи скоростта
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Основни видове несъответствия:
Процентен дял липсващи ограничителни системи:
Кръстовища,
пешеходни
пътеки, спирки
на градския
транспорт,
подлези и
надлези,
осветление и
светофари
Велоалеи
/дължина и
състояние/

Няма на територията на общината

Прилежаща
инфраструктура
около учебни
заведения и
детски градини
от гледна точка
на
безопасността
(места за
пресичане и
паркиране,
предпазни
огради,
ограничения на
скоростта,
осветеност)
/състояние/

Около училището в с.Якимово има поставени спящи полицаи, изградени пешеходни пътеки,
както и табели ограничаващи скоростта
Около детската градина в с.Якимово има поставени табели ограничаващи скоростта. Детската
градина е на второстепенна улица, не е на оживено място и е оградена, като в центъра на
селото, на улицата водеща към детската градина има пешеходна пътека и табели ограничаващи
скоростта.

Автогари, ж.п.
гари и
прилежащата
към тях
инфраструктура

На територията на общината няма автогари, ж.п. гари и инфраструктура към тях
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Обществен
транспорт
(наличие,
средна възраст,
географско
покритие,
свързаност)
/състояние/

/моля опишете/

Автобуси,
извършващи
транспорт в
системата на
училищното и
предучилищното
образование
(брой, средна
възраст и
техническо
състояние)
/състояние/

В община Якимово има три училищни автобуса извършващи транспорт в системата на
училищното и предучилищно образование. Като са на възраст - единият на 11год., вторият на
10 год. и третият е нов - от 2020г.

РАЗДЕЛ 4

ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПЛАНА-ПРОГРАМА ПО БДП
/попълва се от секретариата на ОКБДП на местата, маркирани в жълт цвят, съгласно подадената от членовете на ОКБДП
информация/
Мярка

Отговорник

Докладване на изпълнението на мярката
/моля опишете конкретика/

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
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1.1 Подготовка на мерки по БДП за целите на
разработване на годишна областна планпрограма по БДП; представянето им на
секретариата на ОКБДП

Членове на
ОКБДП

1.2 Систематизиране на мерките по БДП за
плановата година, представени от членовете
на ОКБДП, в единна областна годишна Планпрограма по БДП; представяне на Планпрограмата в ДАБДП

Секретариат
на ОКБДП

1.3 Поместване на годишната областна Планпрограма по БДП на интернет страницата на
областна администрация

1.4 Изпълнение на областна годишна Планпрограма за БДП

20 ноември на
годината,
предхождаща
плановата
година

5 декември на
годината,
предхождаща
плановата
година
Секретариат
на ОКБДП
31 декември
на годината,
предхождаща
плановата
година
Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП

Въз основа на писмо с № ОКД-61-16-(44)/17.12.2020 г.
относно становище по План – програма за изпълнение на
политиката по безопасност на движението по пътищата за
2021 г. секретариата на ОКБДП – Монтана се зае с
изготвянето на Годишна областна план – програма по БДП.
Бяха изпратени писма до членовете на ОКБДП за събиране
на информация, тя беше обобщена и изпратена до ДАБДП.

Въз основа на писмо с № ОКД-61-16-(44)/17.12.2020 г.
относно становище по План – програма за изпълнение на
политиката по безопасност на движението по пътищата за
2021 г. секретариата на ОКБДП – Монтана се зае с
изготвянето на Годишна областна план – програма по БДП.
Бяха изпратени писма до членовете на ОКБДП за събиране
на информация, тя беше обобщена и изпратена до ДАБДП.
Годишната областна План – програма по БДП може да бъде
намерена на страницата на Областна администрация –
монтана на адрес:
http://www.oblastmontana.org/add/plan_bdp_2021.pdf

С писмо ОКД-61-19/07.10.2020 г. секретариатът на
ОКБДП изиска информация от членовете на
комисията относно изпълнение на областната
политика по БДП.

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

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП,
организирани от ДАБДП

ДАБДП

Поради създалата се епидемиологична обстановка в
страната през 2020 година се проведоха три на брой
заседания на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата.
1. 24.01.2020 г. – неприсъствено заседание
2. 13.02.2020 г.
3. 18.12.2020 г. – неприсъствено заседание
През 2020 г. бяха проведени две обучения от
страна на ДАБДП. През месец септември и месец
декември. Всичките бяха съобразени с обстановката
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Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
Съгласно
график на
ДАБДП
1.7 Изпълнение на методически указания на
ДАБДП във връзка с политиката по БДП на
общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и
произтичащите от нея документи

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

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

Членове на
ОКБДП

около епидемията и се реализираха в онлайн среда
за намаляване риска за участващите.
Секретариат на ОКБДП изпрати писма до членовете
на ОКБДП с цел запознаване и изискване на
информация относно представителите, които ще
вземат участие в обученията. Всички членове
изпратиха лица които ще вземат участие и
информацията беше изпратена до Държавната
агенция за безопасност на движението по пътищата.
1. С изх. № 01-411#19/06.10.2020 г. бяха
получени методически указания от ДАБДП за
приемане и прилагане на единни Правила за
състава, функциите, дейността и организацията
на работа на ОКБДП. Политиката на ОКБДП
беше съобразена с указанията от страна на
ДАБДП.
2. С Вх. № ОКД-61-22/09.12.2020 г. ОКБДП получи
указания от страна на ДАБДП във връзка с
изготвянето на План – програма за БДП. План –
програмите се изпратиха преди приемането им
на заседание на ОКБДП с цел съгласуване и
изчистване на възможни грешки.
3. С Изх. № 01-733/22.12.2020 г. бяха получени
указания във връзка с изпълнена Мярка 100 от
Плана за действие за подобряване на
безопасността на движението по пътищата за
2020 г.
Поради създадената епидемиологична обстановка беше
невъзможно провеждането на четири редовни заседания
на ОКБДП.

Секретариат
на ОКБДП
На тримесечие
1.9 Подготовка на информация за целите на
годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от
членовете на ОКБДП

Членове на
ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП

Всички членове на ОКБДП имащи отношение към
изготвянето на обобщения годишен областен доклад
по БДП бяха запознати със задълженията които
имат и образците които трябва да бъдат попълнени.
Голяма част от членовете на ОКБДП изпратиха в
срок изискуемите материали, част бяха с частична
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1.10 Подготовка на обобщен годишен областен
доклад по БДП на ОКБДП

31 януари на
годината,
следваща
отчетната
година

липсваща информация, други изобщо не изпратиха
необходимите образци.

Секретариат
на ОКБДП

Въз основа на получената информация беше
изготвен Годишния областен доклад с маркирани
липсващи детайли.

25 февруари
на годината,
следваща
отчетната
година
1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на
политиката по БДП

Председател
на ОКБДП
Секретариат
на ОКБДП
Членове на
ОКБДП
Постоянен

1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране
от членовете на ОКБДП на мерки по БДП

Членове на
ОКБДП

1. С писмо ОКД-61-19/07.10.2020 г. секретариатът
на ОКБДП изпрати образци към членовете за
текуща информация относно дейността по БДП.
От тях се изиска докладване на изпълнението на
областната политика по безопасност на
движението по пътищата за период от девет
месеца.
2. С писмо ОКД-61-9-(48)/03.07.2020 г. от ДАБДП
от секретариата на ОКБДП – Монтана беше
изискано докладване изпълнението на Плана за
действие 2020 г. за подобряване на
безопасността на движение по пътищата за
първото полугодие на 2020 г. Бяха изпратени
писма с приложения до всички членове на
ОКБДП – Монтана като с писмо с № ОКД-61-9(66)/15.07.2020 г. цялата събрана информация,
обобщена от секретариата на ОКБДП – Монтана
беше изпратена до ДАБДП.
Неприложимо.

Постоянен
1.13 Повишаване капацитета на компетентните
органи за управление, координация и контрол
при настъпило ПТП

Членове на
ОКБДП

Поради епидемиологичната обстановка бяха
редуцирани и избегнати всички възможни
44

Постоянен
1.14 Провеждане на обществени консултации
по важни теми в областта на БДП, насочени
към установяване и отчитане на становищата
на заинтересованите страни от гражданското
общество

Членове на
ОКБДП

1.15 Подобряване на административния ресурс
на органите на компетентните органи за
управление на политиката по БДП

Членове на
ОКБДП

Постоянен

Постоянен
1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия
човешки и технически ресурс за координация
на областната политика по БДП

Областна
администрация
Секретариат
на ОКБДП
Постоянен

събирания на хора с цел запазване на здравето на
служителите.
Поради създалата се епидемиологична обстановка
във връзка с Корона вируса почти всички събирания
на голям брой хора бяха преустановени. Бяха взети
всички мерки за запазване живота и здравето на
хората като задължителните срещи се провеждаха в
онлайн среда.
През 2020 г. бяха реализирани обучения от страна
на ДАБДП към членовете на областните комисии по
безопасност на движението по пътищата с цел
подобряване на административния капацитет на
органите за управление на политиката по БДП.
Човешкия и технически ресурс в областните и
общински комисии по БДП е недостатъчен.
Експертите в общините и областна администрация
имат вменени и други задължения освен политиката
за безопасност на движението по пътищата, което
затруднява работата и обработването на големия
брой документация която бива изискуема в
определен срок.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в
системата на образованието

РУО
Общини
Постоянен

1. Берковица - Съгласно одобрена програма за
обучение в образователната система, като
служители на РУ МВР Берковица запознават и
повишават културата на децата от 1 до 12 клас по
Безопасност на Движението.
2. Брусарци - Организиране и провеждане на школи,
курсове и други извънкласни форми на обучение за
изучаване на правилата на уличното движение,
детски празници посветени на безопасността на
движение, конкурси, състезания с велосипеди,
приложно колоездене и други дейности насочени
към изучаване правилата на уличното движение.
3. Г.Дамяново - Поради извънредната ситуация такива
беседи не са правени, поради факта, че обхваща
диапазона от учащи се – детска градина, основно
училище, средно училище.
4. Монтана - Дейността се осъществява от директорите
на училищата и ДГ. Неприложимо поради COVID–19
5. Чипровци – Да
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6. БЧК - Онлайн консултации и логистична подкрепа
от експерти и доброволци от БЧК с прeзентации за
учители и ученици от училища по заявка;
През месец май, Българският младежки Червен
кръст организира първото онлайн обучение по
темата „Първа долекарска помощ, безопасност и
взаймопомощ” с придобиване на базисни знания,
чрез регистрация за участие и получаване на линк;
БМЧК-Монтана проведе първото онлайн обучение по
програмата "Хелфи". Излъчване на живо на уроци
за първа помощ и безопасност за деца в онлайн
каналите на БМЧК (YouTube, Facebook);
Провеждани са онлайн занимания чрез изпращане
на материали и участие в онлайн обучения по
система „Хелфи”(адаптирана австрийска система за
обучения по първа помощ на деца - основните
начини за взаимопомощ в ежедневието, изграждане
на навици за безопасно поведение и предпазване от
наранявания);
По програма "Хелфи" са обучени 178 ученици от
Монтана, Лом и Берковица. Три са обученията за
екипа от 12 доброволци на БМЧК.
По програма „Детско полицейско управление“: 4
(Две в Монтана, една във Вършец и една в
Бойчиновци) са обучени 72 ученици в цикъл с по 6
обучения;
7. РУО - В изпълнение на т. 9. 1 „Организационно и
методическо осигуряване на директори, заместникдиректори и учители“ от Годишния план за
дейността на РУО – Монтана учебна 2020/2021
година, на 22.10.2020г. е проведено онлайн, в
електронна среда чрез Teams, работно съвещание с
председатели на УКБДП от 4 общини Берковица,
Вършец, Георги Дамяново и Чипровци. Присъствали
са учители от 10 училища и 5 ДГ. На присъстващите
е дадена актуална информация от националното
съвещание с експерти от МОН.
Експертът от РУО – Монтана е участвал в
организираните в МОН работни съвещания,
обучения за членове на ОК БДП, курс по Методика
на обучението по БДП 8-12 клас.
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Организирани са обучения по БДП за учители по
следните теми:
Методика на обучението по БДП в ДГ – 12 учители;
Методика на обучението по БДП 1-4 клас – 21
учители;
Методика на обучението по БДП 5-7 клас – 22
учители;
Методика на обучението по БДП 8-12 клас – 21
учители.
Изготвена е обобщена информация за края на
2019/2020 и началото на 2020/2021 учебна година
по организацията на обучението по БДП, част от
която включва премината квалификация от
педагогическите специалисти.
РУО – Монтана е осъществила текущ контрол на
тема: „Организация и провеждане на обучението по
БДП в гимназиален етап“ в 3 училища: СУ „Христо
Ботев”, с. Долни Цибър, СУ „Иван Вазов”, Вършец,
ПГЛП, Монтана. Целта на проверката е
осъществяване на задължителни дейности и мерки,
както и такива инициирани от училището, за
ефективна организация и провеждане на
обучението по БДП, за превенция на ПТП и др.
Наличие и ефективно използване на МТБ за
обучение и възпитание по БДП.
За участие по НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, Модул „Площадки за
обучение по БДП“ от област Монтана са
кандидатствали 10 ДГ и 16 училища. Одобрени са 3
ДГ и 5 училища.
8. Медковец - Дейността се осъществява от
директорите на училищата и ДГ. Неприложимо
поради COVID–19
2.2 Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП за деца и
ученици в системата на образованието

РУО
Общини
Постоянен

1. Берковица - Провежда се обучение от страна на
РУ МВР Берковица по БД във връзка с „Детско
полицейско управление“
2. Брусарци - Проведен е общински кръг на
Националната ученическа викторина по
безопасност на движението „Да запазим децата на
пътя“ м. февруари 2020г.
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3. Монтана - Дейността се осъществява от
директорите на училищата и ДГ. Неприложимо
поради COVID–19
4. Чипровци – Да
5. БЧК - През 2020 г. БМЧК–Монтана съвместно с РУО
организира и проведе първата онлайн викторина
„Да запазим децата на пътя” с подготовка по първа
помощ за ученици от СУ Вършец, Трето ОУ и Шесто
СУ- Монтана и с логистична помощ към учители при
подготовка на уроци по темата "Безопасни условия
на труд и ПДП".
Участие в провеждането на онлайн викторина „Да
запазим децата на пътя”на 27.05.2020 г., чрез :
онлайн обучения от доброволци на Младежки
Авариен екип към БМЧК-Монтана (един доброволец
работи с един отбор от 4 ученици в рамките на две
седмици);
Създаване на онлайн формуляр с автоматично
обработване на резултатите в реално време на тест
по темата „Оказване на първа долекарска помощ” и
обратна връзка .
6. РУО - Проведени са училищни кръгове на
викторината „Да запазим децата на пътя“ и няколко
общински. Проведена онлайн викторината по
безопасност на движението „Да запазим децата на
пътя” с участието на 3 отбора. Конкурс за есе и
рисунка.
Проведени беседи и съвместни инициативи с
участието на МВР, БЧК, РЗИ в 50 образователни
институции на област Монтана.
Други инициативи, организирани от училища и ДГ
са: Театър на маса - "Зайко-многознайко", Празник
на пътната безопасност, Игри и занимания по бдп,
Открита практика - "Вече съм горям, правилата
знам, до училището ново ще отида сам". Създадени
са рубрики към сайтовете на учебните заведения,
където се качват материали, свързани с БДП.
Проведени са съответния брой педагогически
ситуации Програмите за обучение по БДП. Видео
уроци от "Уча се". Призив от ръководството на
училището и преподавателите по БДП към
учениците за спазване на правилата за движение в
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населеното място, във връзка с интензивния трафик
през Бързия в посока Петрохан - на фейсбук
страницата на училището и много други.
7. Медковец - Дейността се осъществява от
директорите на училищата и ДГ. Неприложимо
поради COVID–19
2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при
осъществяване на организиран превоз на
деца, свързан с учебна и/или извънучебна
дейност в системата на предучилищното и
училищно образование

РУО

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

ОКБДП

Общини
ООАА
Постоянен

Постоянен

1. Берковица - Следи се рисковете при
организирания превоз на деца да бъдат сведени до
минимум.
2. Брусарци - Изработени са „Правила за
безопасност в автобусите и поведение на
учениците“ в помощ на възпитателите, шофьорите,
родителите и за определяне на поведението и
дисциплината по време на превоза на ученици.
Изпълнението на правилата от учениците е важно,
за осигуряване на безопасен и сигурен превоз.
3. Монтана - Дейността се осъществява от
директорите на училищата и ДГ. Неприложимо
поради COVID–19
4. Чипровци – Да
5. РУО - Предвид възникналата ситуация, ученици от
образователните институции от област Монтана не
са осъществявали масови пътувания с обща цена. В
РУО – Монтана е постъпило за съгласуване едно
искане за одобряване на договор за ученическо
туристическо пътуване до Кранево.
Всички ученици, които са включени в ежедневен
превоз са инструктирани, по информация от
директорите. Определени са придружители на
пътуващите ученици - длъжностни лица от
училищата или общините.
6. Медковец - Дейността се осъществява от
директорите на училищата и ДГ. Неприложимо
поради COVID–19
1. Берковица - В училищата се провеждат обучения
на тема БД, в час на класа за началната степен и
при посещение от страна на служители на РУ МВР
Берковица.
2. Брусарци - Отбелязване на Дните на безопасност
на пътя 16 – 22 Септември 2020г. в училищата и
детските градини в общината.
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3. ОДМВР - Проведени кампании - Акция „Ваканция“
и Акция „Децата тръгват на училище“
4. Монтана Оказване на съдействие на органите на МВР и
училищата при провеждане на
мероприятия по безопасност на движението по
пътищата.
Неприложимо поради COVID–19
5. Чипровци – Да
6. Медковец - Дейността се осъществява от
директорите на училищата и ДГ. Неприложимо
поради COVID–19
2.5 Мерки на училищните комисии в
развитието на средата за обучение по БДП и
прилежащата пътна инфраструктура, и
организация на движението в непосредствена
близост до училището

Училищни
комисии
РУО
Постоянен

1. РУО - Изготвен и изпратен до ОД МВР –
Монтана е обобщен график за изнасяне на 10
минутни беседи пред учениците от начален
етап, посветени на пътната безопасност.
Училищата с начален етап участват в
инициативата „Безопасния път на
първокласника“, в периода септември октомври 2020 година.
УК БДП са извършили оглед на прилежащата
инфраструктура и по преценка са изпратили
писма до кметовете на общини с молба да бъдат
отстранени проблемни звена: ОУ „Кирил и
Методий“, с. Замфир, ОУ „Климент Охридски“, с.
Сталийска махала, СУ „Д-р Петър Берон“, с.
Якимово, Трето ОУ „Д-р Петър Берон“, гр.
Монтана. До момента нема информация за
отстраняване на проблемните зони.
НУ „Васил Левски“, гр. Вършец е изпратило
писмо до кмета на община Вършец, в отговор на
което са монтирани ограничители на скоростта
(изкуствени неравности) и предпазен парапет
на тротоара пред входа на училището.
Директорът на ОД МВР – Монтана регулярно
подава информация до РУО – Монтана, относно
извършени от тяхна страна дейности.
Информацията се предоставя на училищата и
ДГ, както и се публикува на сайта на РУО –
Монтана.
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2.6 Организиране и провеждане на
превантивни кампании за водачите на ППС с
акцент върху превишената/несъобразена
скорост, шофирането след употреба на
алкохол, наркотични вещества и техните
аналози, ползване на предпазни средства,
техническата изправност на МПС, поведение
на участниците в движението при
преминаване на автомобил със специален
режим на движение, др.

ОКБДП
Постоянен

1. Берковица - Регулярно се провеждат кампании от
РУ МВР Берковица съвместно с Община Берковица, с
цел завишаване на вниманието на водачите на ППС,
по темите за превишената/несъобразена скорост,
шофирането след употреба на алкохол, наркотични
вещества и техните аналози, ползване на предпазни
средства, техническата изправност на МПС,
поведение на участниците в движението при
преминаване на автомобил със специален режим на
движение, др. Тази дейност се отразява на сайта на
Общината.
2. Брусарци – Няма приложена информация.
3. ОДМВР - Провеждане на специализирани полицейски

операции

2.7 Специализирани мерки за рискови групи
водачи: млади водачи, водачи с регистрирани
нарушения, водачи на възраст над 65 г.

ОКБДП

2.8 Актуализация на знанията на водачите на
МПС във връзка с настъпили промени в
законодателството и др.

ОКБДП

2.9 Провеждане на единна и целенасочена
комуникационна и медийна политика

ОКБДП

2.10 Разработване и изпълнение на тематични
програми за информираност на отделните
целеви групи от населението; организиране и
провеждане на национални, регионални и
местни инициативи

ОКБДП

2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на
безопасността на движение по пътищата

ОКБДП

4. Монтана - Неприложимо поради COVID–19
5. Чипровци – Да
6. Медковец – Неприложимо поради COVID – 19.
………………………………………………………………………

Постоянен

………………………………………………………………………

Постоянен

Постоянен

1. Берковица - На този етап не се прилага.
2. Брусарци – Няма приложена информация.
3. Монтана – Изпълнява се.
4. Чипровци – Да
5. Медковец – На този етап не се прилага.
………………………………………………………………………

Постоянен

Постоянен

1. Берковица – Не е реализирано
2. Брусарци - Изготвяне на диплянки, листовки,
брошури и други печатни помагала и пособия,
организиране на изложби, изготвяне на рекламни
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3.
4.
5.
6.

7.

табла и витрини с нагледни материали отразяващи
пътнотранспортна обстановка.
Г.Дамяново – Да
Монтана – Да
Чипровци – Да
ОПУ - Областно пътно управление – Монтана
подкрепи инициативата за отправяне на послания
към широка обществена аудитория във връзка с 29
юни – денят на безопаснността на движението по
пътищата с разпространение на печатни материали,
предоставени ни от Областна администрация
Монтана.
РУО - Публични изяви с участие на ученици на
различна тематика: Рисунки - "29 юни – ден на
безопасността на движение по пътищата",
"Пресичам ли правилно пътното платно?",
"Безопасни места за игра", "С очите си видях
бедата", "Управлявам безопасно велосипед", Движа
се безопасно при зимни условия, "Пътни знаци",
"Отивам на детска градина", Училищна викторина
по БДП и др.
Мултимедийни презентации:
Тема на презентациите: „Аз не пресичам сам“,
„Пътни знаци“, „Опасни пътни ситуации“, „Улицата
има правила", „Светофарни истории", „Азбука на
безопасността", „На червено спри, на зелено
премини“, Видео уроци по БДП на "Уча се", „Аз участник в пътното движение“, "Светофара - мой
приятел", ,,Коланите спасяват животи, ,,Колко
опасни могат да бъдат няколко секунди", ,,Колко
опасен е алкохолът зад волана", ,,Как да намалим
риска от ПТП'', "Безопасно управление на
велосипед" и др.
Изготвени и разпространени тематични
информационни материали: постери, брошури - "На
пътя с чувство за отговорност ","На пътя е опасно",
Познавателни книжки, дидактични табла и др.,
Разпространени информационни материали за
"Безопасност на движението по пътищата", "На
улицата всеки знае", пъзели, макет пешеходна
пътека, макет светофар, Маршрутни карти;
листовки и ребуси, Табла "Светофар", "Пресичам
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8.
9.

2.12 Отбелязване на Европейската седмица на
мобилността, Международния ден за
безопасност на движението по пътищата,
Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD,
Световния ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия и др.

ОКБДП
Постоянен

1.
2.
3.
4.
5.

безопасно", "Моята улица", „Кой къде се движи" и
др.
Медковец – Не е реализирано.
Областна администрация – Монтана
На 29 юни, за втора поредна година отбелязахме
Националния ден на безопасността на движението
по пътищата, определен за единната дата за
страната ни през 2019 г. с решение на Министерски
съвет.
По инициативата на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ през
тази година институциите съсредоточават усилията
си около 4 ключови теми свързани с безопасността
на движението по пътищата: 1. опасностите
свързани с използването на мобилни телефони при
шофиране, 2. скоростта, 3. Важността от
поставянето на обезопасителен колан и 4.
безопасността в градски условия и в частност - тази
на пешеходците. За всяка от тях са разработени
единни визии, които бяха предоставени на
областните администрации, общини и други
институции, неправителствени организации и
компании.
Областна Администрация – Монтана, всички общини
и структури на областно ниво взеха участие в
инициативата: „На пътя животът е с предимство“.
Целта е засилване на вниманието на
обществеността към проблемите свързани с пътната
безопасност.
Областна Администрация разпространи печатни
материали под формата на плакати и листовки на
територията на всички общини и структури на
територията на област Монтана, с цел да се
подобри информираността на хората към проблема.
Беше проведена и полицейска акция за спазване
на правилата за движение по пътищата.
Берковица – Не е реализирано
Брусарци – Няма приложена информация.
Г.Дамяново – Да.
Монтана – Изпълнено.
Чипровци – Да
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6. РУО - В периода 16-22.09.2020 г. в област Монтана
е проведена Европейската седмица на мобилността
с мото „Остани жив! Пази живота!“.
Образователните институции от област Монтана
участват в инициативата с разнообразни и
интересни дейности, съобразени с възрастта и
възможностите на децата и учениците. Идеята и
целта на Европейска седмица на мобилността е
популяризирана след родителите и социалните
партньори на образователните институции, някои от
които се включват активно в дейностите.
Информация за мероприятията и снимков материал
са публикувани на сайта на учебните заведения в
рубриката БДП, както и в Мисия образование Монтана.
7. Медковец – Не е реализирано.
8. Областна администрация – Монтана
Дни на безопасността на пътя в периода 16-22
септември
През 2020 г. кампанията „Дни на безопасността на
пътя“ се проведе в периода между 16 – 22
септември с мото е „Stay alive and save lives”, като
за България то беше „Остани жив! Пази живота!“
Областна администрация Монтана участва в
кампанията Дни на безопасността на пътя (SAFETY
DAYS) съвместно с ОДМВР Монтана и ОУ „Иван
Вазов“ град Вършец.
На 16 септември, в ОУ „Иван Вазов“ и на
територията на град Вършец се проведоха редица
мероприятия. Денят започна с лекция по
безопасност на движението на тема „Остани жив!
Пази живота!“, която служители на Пътна полиция
при РУ – Вършец изнесоха на децата от V-клас –
бивши доброволци по програмата „Детско
полицейско управление“. Акцент на лекцията беше,
че отговорността за жертвите на пътя е обща и
всеки трябва да прояви внимание, за да защити
себе си и другите от инциденти и злополуки на
пътя.
Непосредствено след приключване на лекцията по
безопасност на движението, свързана с
Европейският ден без загинали на пътя всички
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доброволци от Детското полицейско управление,
завършили обучението си през учебната 2019/2020
г. бяха наградени тържествено в двора на
училището от областния управител на област
Монтана Росен Белчев и директора на ОДМВР
Монтана – старши комисар Пламен Томов. На
тържеството присъстваха и заместник областният
управител на област Монтана Десислава Димитрова,
кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров,
директорът на ОУ „Иван Вазов“ Ани Ангелова и
преподаватели. Доброволците получиха грамота за
отлично представяне и успешно завършен
двугодишен курс на обучение по програма „Детско
полицейско управление“, както и почетен плакет.
След награждаването учениците проведоха и
практическо занятие по безопасност на движението.
В град Вършец на кръстовището на ул. „Цар Иван
Асен II“ и ул. „Александър Стамболийски“ децата,
облечени в светлоотразителни жилетки, съвместно
със служители на РУ-Вършец спираха, с помощта на
стоп палка, движещите се моторни превозни
средства, раздаваха на водачите превантивни
брошури и призоваваха всички участници в
движението да бъдат внимателни и търпеливи, за да
запазят своя живот и живота на останалите хора.
2.13 Рутинно и системно прилагане на
комплекс от мерки по БДП спрямо работещите
в държавните институции за предпазването им
от ПТП при взаимодействие с пътната система
съгласно разработената от ДАБДП
стандартизирана методология

ОКБДП
Постоянен

1. Берковица - Изготвени са правила и стриктно се
спазват относно планиране на пътуванията от
страна на служителите, след утвърждаване
съответния ръководител. Издаване на Заповед за
управление на съответното МПС на водачите, като
стриктно се следи за спазване на утвърдения
график и попълване на пътни листове, изминати
километри , разходи на ГСМ и др.
2. Брусарци - Ежедневно провеждане на инструктажи
при издаването на пътните листа на водачите на
служебни автомобили и автобуси от лицето
подписващо същите, както и проверка изправността
на фарове, мигачи и спирачна система.
3. Медковец - Изготвени са правила и стриктно се
спазват относно планиране на пътуванията от
страна на служителите, след утвърждаване
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4.
5.

6.
7.

съответния ръководител. Издаване на Заповед за
управление на съответното МПС на водачите, като
стриктно се следи за спазване на утвърдения
график и попълване на пътни листове, изминати
километри , разходи на ГСМ и др.
Г.Дамяново - Община Георги Дамяново е
обезпечила работещите в общината с необходимата
екипировка и инструкции за безопасна работа.
Монтана - Изпълнено
Изготвени са М е р к и за предпазване на
служителите в общинска администрация на община
Монтана, организационните структури и
административни звена на администрацията на
кметствата и населените места в Община Монтана
от наранявания или загуба на живот в резултат на
пътнотранспортни произшествия при управление на
служебни автомобили или лични в изпълнение на
служебните задължения и провеждане на обучение
на служителите.
Чипровци – Да
РУО - Изготвен и утвърден е Инструктаж по
Безопасност на движението по пътищата за
служителите на РУО – Монтана (инструктаж № 10)
В изпълнение на Системата от мерки на
министерството на образованието и науката за
безопасност на движение по пътищата, утвърдена
със Заповед РД 09-2061/08.08.2019 г. на министъра
на образованието и науката, и във връзка с
подобряване безопасността на движението по
пътищата и осигуряване на по-безопасни условия
на труд в РУО – Монтана, началникът на РУО –
Монтана е издал заповед за определяне на
отговорни лица.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН
3.1 Провеждане на обучения на тема реакция
при настъпило ПТП и оказване на първа помощ
на пострадали; оборудване на автомобилите с
пакети за оказване на първа помощ

ОДМВР
Постоянен

Провежда се обучение на служителите от ОДМВР в
рамките на специалната и практическа подготовка.
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3.2 Анализ на травматизма по места и часови
интервали с цел засилване на контролната
дейност в определени участъци

ОДМВР
Постоянен

Ежемесечно

3.3 Подобряване информираността на
широката общественост за резултатите от
контролната и аналитичната дейност

ОДМВР
Постоянен

Чрез средствата за масова информация

3.4 Провеждане на специализирани операции
след направен анализ на пътнотранспортната
обстановка

ОДМВР
Постоянен

Проведени специализирани полицейски операции по БДП 267 бр.
Проведени специализирани полицейски операции по
широкообхватен контрол - 13 бр.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1 Прилагане на методика за планиране и
управление на дейностите по републикански
пътища, разработена от АПИ

ОПУ
Постоянен

4.2 Прилагане на методика за планиране и
управление на дейностите по общински
пътища и улици, разработена от ДАБДП

Общини
Постоянен

4.3 Координация и взаимодействие между
стопаните на пътища (общини и ОПУ) с
ОДМВР, с цел съвместни действия по
подобряване безопасността на пътната
инфраструктура

Общини
ОПУ
ОДМВР
Постоянен

Методиката е в процес на разработване от АПИ.

1. Берковица - Община Берковица спазва всички
указания от ДАБДП.
2. Брусарци – Няма предоставена информация.
3. Монтана – Няма.
4. Чипровци – Да
5. Медковец - Община Медковец спазва всички
указания от ДАБДП.
1. Берковица - В постоянна връзка с цел съвместни
действия по подобряване безопасността на пътната
инфраструктура.
2. Брусарци – Няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана - Координацията е добра. Провеждат се
срещи при необходимост и се разменя
кореспонденция.
5. ОПУ - Информиране на органите на ОД на МВР,
сектор „Пътна полиция” за настъпили
пътнотранспортни произшествия чрез Ситуационен
център АПИ и дежурен ОПУ-Монтана.
6. Медковец - В постоянна връзка с цел съвместни
действия по подобряване безопасността на пътната
инфраструктура.
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4.4. Предоставяне на данни от Общината за
поддържане на ГИС-базиран масив от
информация, свързана с общинската и улична
пътна мрежа

Общини
ОПУ
Постоянен

1.
2.
3.
4.
5.

Берковица – Неприложимо.
Брусарци – Няма предоставена информация.
Монтана – Неприложимо.
Чипровци – Да
ОПУ - Въвеждане на информация в ГИС:
при издаване на разрешенияза специално ползване
на пътищата, чрез изграждане и експлоатация на
рекламни съоръжения;
при издаване на разрешенияза специално ползване
на пътищата, чрез изграждане на нови и ремонт на
съществуващи подземни и надземни линейни обекти
или отделно стоящи съоръжения и тяхната
експлоатация в обхвата на пътя и в обслужващата
зона
за товароносимост и габарити на пътниоте
съоръжения и принадлежности
за пътни участъци, за които се изисква винетна
такса
6. Медковец – Не е приложимо.

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

Общини
ОПУ
Минимум
четири пъти
годишно

4.6 Приоритизиране на целенасочени
инвестиции в пътни участъци с най-висока
концентрация на ПТП и/или с най-висок
потенциал за намаляване на риска от ПТП

Общини
ОПУ
ОДМВР
Постоянен

1. Берковица - Извършва се регулярно докладване на
всяко заседание на ОКБДП.
2. Брусарци – Няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана - Изпълнено. Изготвени са необходимите
доклади.
5. Чипровци – Да
6. ОПУ - Подавана е информация, свързана с пътната
безопасност.
7. Медковец - Извършва се регулярно докладване на
всяко заседание на ОКБДП.
1. Берковица - На редовните заседания на комисията
по безопасност към община Берковица се прави
анализ на общинската пътна мрежа, и където се
установи, че има опасност или повишена
концентрация на ПТП се предприемат мерки,
съгласувани и с ОД МВР за техническото, знаковото
стопанство и хоризонталната маркировка за
обезпечаване на участъците.
2. Брусарци – Няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново - Всяка година Община Георги
Дамяново прави планиране и прогнозиране за
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4.
5.
6.
7.

8.

4.7 Информиране на водачите за пътни
участъци с висока концентрация на ПТП чрез
използване на комуникационни канали и
средства за визуализация

Общини
ОДМВР
ОПУ
Постоянен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ремонтните дейности за следващата календарна
година.
ОДМВР - Участие в комисии
Монтана - Изпълнява се ако такива участъци се
установят
Чипровци – Да
ОПУ - Участъците с концентрация на ПТП на
територията на ОПУ-Монтана са 6 (шест) броя, за
които е одобрено задание с цел подобряване на
пътната безопасност.
Медковец - На редовните заседания на комисията
по безопасност към община Медковец се прави
анализ на общинската пътна мрежа, и където се
установи, че има опасност или повишена
концентрация на ПТП се предприемат мерки,
съгласувани и с ОД МВР за техническото, знаковото
стопанство и хоризонталната маркировка за
обезпечаване на участъците.
Берковица - Информирането на гражданите за
пътни участъци с висока концентрация на ПТП става
чрез сайта на община Берковица.
Брусарци – Няма предоставена информация.
Г.Дамяново - На територията на общината няма
участъци с предпоставки и концентрация на ПТП.
ОДМВР - Поставяне на пътни знаци
Монтана - Изпълнява се. Участъците са
обозначават съгласно нормативаната уредба.
Чипровци – Да
ОПУ - Приложението LIMA е напълно интегрирана
система, която свързва Агенция „Пътна
инфраструктура” (АПИ), всички пътни управления в
страната и потребителите в едно място.
Всекидневно от Областно пътно управление –
Монтана се изпраща в АПИ и Областна
администрация – Монтана бюлетин с информация за
пътната обстановка и въведените ограничения по
републиканската пътна мрежа в областта.
На РП II-81 има поставена електронна
информационна табела, която сигнализира водачите
преминаващи през проход „Петрохан” за опасности
на пътя.
59

4.8 Изпълнение на насоките на Европейската
комисия за разработване и прилагане на
планове за устойчива градска мобилност с
приоритет в областните градове

Общини
2021

4.9 Прилагане на процедури за управление на
пътната безопасност в границите на
населените места

Общини
Постоянен

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

Общини
Постоянен

8. Медковец - Информирането на гражданите за
пътни участъци с висока концентрация на ПТП става
чрез сайта на община Медковец.
1. Берковица – Не е приложимо.
2. Брусарци – Няма предоставена информация.
3. Монтана – Неприложимо.
4. Чипровци – Да
5. Медковец – Не е приложимо.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.
3.
4.
5.

4.11 Прилагане на ефективен контрол при
управление на договорите за проектиране и
строителство, и поддържане на пътната
инфраструктура

Общини
ОПУ
Постоянен

1.
2.
3.
4.

Берковица – Не е приложимо.
Брусарци – Няма предоставена информация.
Монтана – Неприложимо.
Чипровци – Да
Медковец – Не е приложимо.
Берковица - Със заповед на кмета на Община
Берковица и изменение към нея, влиза в сила
окончателен проект: “Генерален план за
организация на движението за част от Централна
градска част на гр. Берковица“. С него именно, ще
се създаде нова организация на движение за
дългосрочно и устойчиво развитие на
урбанизираната централна част. Определят се
посоките на движение по улиците, с цел подходящо
развитие на техническата инфраструктура и
улеснение на придвижването както с моторни
превозни средства, така и на пешеходците. С него
ще се обособят над 200 места за паркиране и
престой.
Брусарци – Няма предоставена информация.
Монтана - Не е изпълнено поради недостига на
финансови средства.
Чипровци – Да
Медковец - В община Медковец няма изработен
генерален план за организация на
движението.Предстои изработване през 2021г.
Берковица - Прилага се ефективен контрол по
отношение на изпълнението на договорите за
проектиран и строителство.
Брусарци – Няма предоставена информация.
Г.Дамяново – Да
Монтана - Изпълнено.
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Извършва се контрол на изпълнителите при
възстановяване на уличните настилки след
разкопаване.
5. Чипровци – Да
6. ОПУ - Извършва се ежемесечен мониторинг на
всички обекти и съоръжения в гаранционен срок и
при констатирани дефекти се уведомяват
Изпълнителите за отсраняването им.
От страна на ОПУ-Монтана се извършва
непрекъснат контрол върху изпълняваните дейности
по:
1. Договор № РД-38-15/03.12.2019 г. за
„Определяне на изпълнител за извършване на
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и
ремонтно- възстановителни работи при аварийни
ситуации) на републиканските пътища по обособени
позиции на територията на Северозападен район
стопанисвани от АПИ съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от
Закона за пътища по обособени позиции- Обособена
позиция №3
2. ДОГОВОР №РД-37-39/19.09.2018 г. за „Доставка
и монтаж на ограничителни системи по
републиканските пътища на територията на
Република България”, за обособена позиция №1 Северозападен район, област Монтана.
3. Договор № РД-38-10/28.11.2019 г. с предмет :
"Определяне на изпълнител за производство,
доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и
променливи размери на вертикална сигнализация
на републиканските пътища по обособени позиции
на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата",
Обособена позиция № 1: Северозападен район,
включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и
Плевен
4. Договор № РД-33-2/27.02.18 г. за възлагане на
обществена поръчка за строителство на обект: ЛОТ
18 „Рехабилитация на РП III-112 Дъбова махала –
Доктор Йосифово - Монтана от км 10+500 до км
16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км
29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км
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47+806.74. Обекта се изпълнява по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020г“
5. Договор № РД-33-15/10.12.19 г. за възлагане на
обществена поръчка за строителство на
обект:Обект:
Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица Монтана от км 86+289 до км 94+000
Договор № РД-33-4/14.08.20 г. за възлагане на
обществена поръчка за строителство на обект:
Рехабилитация на път II-81 Костинброд - Берковица
- Монтана от км 94+000 до км 101+199,48
7. Медковец - Прилага се ефективен контрол по
отношение на изпълнението на договорите за
проектиран и строителство.

4.12 Интегриране на научните изследвания и
добрите практики в областта на пътната
безопасност

Общини
ОПУ
Постоянен

4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за
развитие на пътната инфраструктура в
годишните бюджетни разчети на АПИ и
общините

Общини
АПИ/ОПУ
Постоянен

4.14 Извършване на цялостна оценка на
транспортно-експлоатационното състояние на
пътната мрежа като база за подготовка на
инвестиционната програма в частта на пътната
инфраструктура

Общини
ОПУ
Постоянен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Берковица – На този етап няма.
Брусарци – Няма предоставена информация.
Г.Дамяново – Да
Монтана - Няма такива.
Чипровци – Да
Медковец – На този етап няма.
ОПУ - Областно пътно управление – Монтана дава
предложения към АПИ за приоритетни обекти, а
бюджетните разчети се извършват на ниво Агенция
„Пътна инфраструктура”.

1. Берковица - Преди изготвянето на инвестиционна
програма се създава работна организация, която
извършва обходи и огледи на общинската пътна
мрежа, на база на което се включват в
инвестиционната програма приоритизирани
участъци. Към края на 2020г. планираните средства
за ремонт и реконструкция са усвоени.
2. Брусарци – няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана - Създадена е работна организация и са
извършени обходи и огледи на състоянието на
общинската и уличната пътна мрежа. Планираните
средства в бюджета на общината за годината за
ремонт и реконструкция са усвоени.
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4.15 Засилване на контрола по изпълнението
на договорите за пътно поддържане през
зимния сезон (ноември-март)

Общини
ОПУ
Постоянен

4.16 Координация между стопаните на пътища
общините и ОПУ във връзка с планиране и
изпълнение на мерките за развитие на
републиканската пътна инфраструктура

Общини
ОПУ
Постоянен

5. Чипровци – Да
6. ОПУ - Областно пътно управление – Монтана
извършва периодични инспекции през месец
февруари и август на всички пътища, а през месец
май и ноември на пътища първи и втори клас.
Ежегодно се извършва инспекция на всички
съоръжения на територията на ОПУ-Монтана.
Обобщените данни се изпращат в АПИ.
7. Медковец - Преди изготвянето на инвестиционна
програма се създава работна организация, която
извършва обходи и огледи на общинската пътна
мрежа, на база на което се включват в
инвестиционната програма приоритизирани
участъци. Към края на 2020г. планираните средства
за ремонт и реконструкция са усвоени.
1. Берковица - Извършва се контрол по изпълнението
на договорите за пътно поддържане през зимния
сезон
2. Брусарци – няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана - Извършва се контрол от експерти от
общината.
5. Чипровци – Да
6. Якимово - В общината има сключени договори с
частни фирми за снегопочистването, както и на
уличната мрежа, така и на общинската пътна
мрежа.
7. ОПУ - От страна на ОПУ-Монтана се извършва
непрекъснат контрол при изпълнение на дейностите
за зимно поддържане (налична техника, инертни
материали, състояние на пътната настилка,
температура).
8. Медковец - Извършва се контрол по изпълнението
на договорите за пътно поддържане през зимния
сезон
1. Берковица - Провеждат се разговори и се
поддържа комуникация с ОПУ във връзка с
планиране и изпълнение на мерки
2. Брусарци – няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана - Изпълнена. Проведени са сращи с ОПУ –
Монтана. Разгледани са изготвените проекти за
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5.
6.

7.

4.17 Извършване на огледи на състоянието на
пътната инфраструктура, съвместно преди
настъпване на летния сезон, началото на
учебната година, преди началото и след края
на зимния сезон

Общини
ОПУ
ОДМВР
Постоянен

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

рехабилитация на републиканските пътища в
община Монтана.
Чипровци – Да
ОПУ - За републиканската пътна мрежа
преминаваща през урбанизирана територия се
подписват Споразумителни протоколи за съвместно
финансиране, с цел текущо и зимно поддържане на
пътищата.
Медковец - Провеждат се разговори и се поддържа
комуникация с ОПУ във връзка с планиране и
изпълнение на мерки
Берковица - Извършват се регулярни проверки и
обходи на уличната и пътна мрежа всеки сезон и се
предприемат мерки по отстраняване на
констатираните нередности. Преди започване на
учебната година и всяка пролет се опреснява
хоризонталната маркировка ( пешеходните пътеки )
и се извършва преглед на вертикалната
маркировка.
Брусарци – няма предоставена информация.
Г.Дамяново – Да
Монтана - Създадена е работна организация и са
извършени обходи и огледи на състоянието на
общинската и уличната пътна мрежа. Извършен е
ремонт на повредената настилка, оградните
съоръжения около училищата и ДГ, направена е
маркировка и е извършена проверка на уличното
осветление.
Чипровци – Да
Якимово - Преди настъпването на летния сезон и
началото на учебната година и преди началото и
след края на зимния сезон се извършва оглед за
състоянието на пътната инфраструктура съвместно
екип отобщина Якимово и представител на служба
КАТ към РУМВР Лом.
ОПУ - Областно пътно управление – Монтана
извършва периодични инспекции през месец
февруари и август на всички пътища, а през месец
май и ноември на пътища първи и втори клас , като
при необходимост от извършване на дейности се
организира съвместна инспекция.
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4.18 Проектиране и строителство на участъци
от републиканските пътища

ОПУ
Постоянен

………………………………………………………………………..
/моля попълнете конкретните планирани
обекти съгласно предвижданията на
областната план-програма/
4.19 Актуализация на организацията на
движение на републиканските пътища
4.20 Извършване на периодичен преглед на
съществуващите ограничителни системи на
републиканските пътища
4.21 Обозначаване, обезопасяване и
проследимост на места с концентрация на ПТП
по републиканските пътища

ОДМВР
ОПУ
Постоянен
ОПУ
Постоянен

ОПУ
ОДМВР
Постоянен

8. Медковец - Извършват се регулярни проверки и
обходи на уличната и пътна мрежа всеки сезон и се
предприемат мерки по отстраняване на
констатираните нередности. Преди започване на
учебната година и всяка пролет се опреснява
хоризонталната маркировка ( пешеходните пътеки )
и се извършва преглед на вертикалната
маркировка.
 Обект: Основен ремонт на път II-81 Костинброд Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000
 Обект: Рехабилитация на път II-81 Костинброд Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199,48
 Обект: Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин –
Ботевград”: – Участък № 1: Път І-1 „Ружинци –
Монтана” от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна
дължина 40.310 км;
Не е извършвана актуализация на организацията на
движение на участъци от републиканската пътна мрежа.
На ограничителните системи по републиканските пътища
се извършват периодични прегледи и при констатиране на
повредени или липсващи такива, своевременно се изготвят
заявки към Агенция „Пътна инфраструктура” за
възстановяването им.
1. ОДМВР - Участие в комисии
2. ОПУ - През 2020 г. е извършен оглед на
участъците с концентрация на пътнотранспортни
произшествия, установени през 2019 г., съвместно с
експерти от Дирекция „Пътнабезопасност и
планиране на дейностите по РПМ” към АПИ и
представители на ОД на МВР Монтана, сектор
„Пътна полиция”. Съставен е Протокол от
17.06.2020 г. с предписани в него краткосрочни и
дългосрочни мерки, препоръки и мероприятия за
подобряване на техническите елементи и
характеристики на пътните участъци и подобряване
безопасността на движението. Одобрени са задания
за предприемане на тези мерки, които включват
следните видове дейности: почистване на окопи и
отводнителни улеи, подравняване и профилиране
на банкети, ремонт на пътната настилка, включваща
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4.22 Почистване на растителността и
поддържане на банкетите; почистване и
възстановяване на републиканските пътища
след края на зимния сезон, с особено
внимание към почистване и възстановяване на
пътни знаци и светлоотразителни елементи

ОПУ
Постоянен

4.23 Обезопасяване на крайпътното
пространство по републиканските пътища

ОПУ
Постоянен

4.24 Текуща актуализация на организацията
на движение чрез системи за контрол и
управление на трафика

Общини
Постоянен

4.25 Анализ на конкретни участъци с
несъответстваща/повредена сигнализация

Общини
Постоянен

цялостно преасфалтиране на участъците и полагане
на плътна асфалтова смес тип В1, изсичане на
храсти, отсичане на единични дървета,
производство, доставка и монтаж на нови пътни
знаци, полагане на хоризонтална маркировка.
През 2020 г. на територията на ОПУ-Монтана са извършени
следните видове дейности:
 Машинно изкърпване – 10262,91 м2;
 Ръчно изкърпване – 883,36 м2;
 Изкърпване със студена смес – 16,10 м2;
 Машинно полагане на плътна и неплътна асфалтова
смес – 103023,86 м2;
 Студено изкърпване с полимермодифицирана
битумна емулсия – 324,77 м3;
 Заливане на пукнатини – 588,00 м;
 Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка –
894,25 м3;
 Почистени и оформени окопи – 2442,81 м;
 Попълване на банкети – 274,86 м3;
 Подравняване на банкети – 141984,50 м2;
 Механизирано косене – 640,14 дка;
 Ръчно косене – 95,66 дка;
 Изсичане на храсти – 50586,40 м2;
 Изсичане на дървета – 16 бр.;
 Оформяне корони на дървета – 371 бр.;
След края на зимния сезон в срок до 31.05.2020 г.
фирмата-изпълнител по договора за поддържане почиства
пътните платна от пясъка, за което се подписват
констативни протоколи.
Извършено е изсичане на храсти, косене, отсичане на
единични дървета, оформяне короните на дървета и
отводняване.
1. Берковица – Не е приложимо.
2. Брусарци – няма предоставена информация.
3. Монтана – Неприложимо.
4. Чипровци – Липсва.
5. Медковец – не е приложимо.
1. Берковица - При извършен обход и установен
конкретен участък с повредена сигнализация се
предприемат мерки
2. Брусарци – няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново – Да
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4.26 Прилагане на решения с ясно
разпознаваема от водачите хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация

Общини
Постоянен

4.27 Информиране на водачите за въведени
ВОБДП и други ограничения по пътища и
улици

Общини
Постоянен

4.29 Обследване на рискови пътни участъци

Общини
Постоянен

4. Медковец - При извършен обход и установен
конкретен участък с повредена сигнализация се
предприемат мерки
5. Монтана - Извършва се ежеседмичен оглед.
Липсващите пътни знаци се поставят, а повредените
се ремонтират своевременно. Пешеходните пътеки
са освежени с нова маркировка.
6. Чипровци – Да
7. Якимово - На територията на общината в момента
нямаме участъци с несъответстваща повредена
сигнализация
1. Берковица – Няма отговор.
2. Брусарци – няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана - Изпълнено.
Положена е маркировка с бял шприц пластик за 58
000лв. на улици в гр. Монатна.
5. Чипровци - Да
………………………………………………………………………

1. Берковица - При установяване на конкретни
участъци се предприемат мерки, както и последващ
контрол
2. Брусарци - Направено е обследване на
състоянието на опасни участъци и конфликтни
кръстовища на територията на общината и са
предприети мерки за ограничаване на скоростта и
допълнителното им обезопасяване с поставянето на
нови и подмяна на повредени и унищожени пътни
знаци.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана - Наблюдение и контрол
5. Чипровци – Да
6. Якимово - На територията на общината нямаме
рискови пътни участъци
7. Медковец - При установяване на конкретни
участъци се предприемат мерки, както и последващ
контрол

67

4.30 Обезпечаване на идентифицираните
рискови участъци с технически средства за
контрол, съгласувани със службите на ОДМВР

Общини
ОДМВР
Постоянен

4.31 Извеждане на транзитните потоци извън
населените места за успокояване на
движението на входно – изходните артерии,
през които преминават транзитно трасета от
републиканската пътна мрежа, в т.ч. чрез
изграждане на околовръстни пътища

Общини
Постоянен

…………………………………………………………………………
/моля попълнете планираните конкретни
мерки по общини съгласно предвижданията на
областната план-програма/

1. Берковица - При установяване на конкретни
участъци се предприемат мерки, както и последващ
контрол заедно с ОДМВР
2. Брусарци - Поставени са нови пътни знаци и
„бализи“ на всички жп.прелези на територията на
общината, съгласно протокол за проверка на
органите на БДЖ.
3. Г.Дамяново – Да
4. ОДМВР – Ежедневно
5. Монтана - Обходи и контрол
6. Чипровци – Да
7. Медковец - При установяване на конкретни
участъци се предприемат мерки, както и последващ
контрол заедно с ОДМВР
1. Берковица - Транзитния поток е изведен от
урбанизираната територия на община Берковица по
Републиканската пътна мрежа, по РП II-81.
Това съществено допринася за намаляването и
успокояването на трафика към входно-изходните
подходи към гр. Берковица, които са три на брои.
2. Брусарци – Няма предвидени мерки.
3. Вършец - Имаме частично изградени околовръстни
улици, но все още не са свързани в цялостен
околовръстен път за извеждане на транзитното
движение и облекчаване на движението в
централната градска част на гр. Вършец.
4. Г.Дамяново - В Община Георги Дамяново няма
интензивен трафик на транзитни потоци.
5. Монтана - С ОПУ – Монтана е обсъдена е
възможността за изграждане на 4 бр. кръгови
кръстовища на следните РП:
На РП ІІ – 81 и Кръстовище с ул. „Сирма войвода“
гр. Монтана
На Пътна връзка на пътен възел при км.
113+961(обходен път на гр. Монтана) РП І-1
/Граница Румъния – о.п. Видин-Димово - РужинциБелотинци-о.п. Монтана - о.п. Враца – Мездра Ботевград – горни Богров - ок.п. София-Даскалово о.п.Дупница-о.п.Благоевград - о.п Симитли-КреснаКулата-Граница Гърция /
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6.
7.
8.

9.
4.32 Изграждане на оптимални връзки и
висока степен на съответствие между
различните видове транспорт

Общини
Постоянен

4.33 Подкрепа за алтернативни форми на
придвижване

Общини
Постоянен

4.34 Развитие на обществения транспорт

Общини
Постоянен

…………………………………………………………………………
/моля попълнете планираните конкретни
мерки по общини съгласно предвижданията на
областната план-програма/

На Пътна връзка на км. 0+437 кръстовище „Край
на гр. Монтана-кръстовище с път РП ІІ – 81 (гр.
София – Петрохан - Монтана – Лом)/“
На РП ІІ – 81 на изход на Технологичен парк.
Вълчедръм – няма.
Чипровци - Да съществуват околовръстни пътища.
Якимово - На територията на общината
транзитните потоци са изведени извън населените
места, по околовръстни пътища, като изключение е
само с.Дългоделци където главният път минава
през селото, но има табели с ограничаване на
скоростта.
Медковец - Няма

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Берковица – Не е приложимо.
Брусарци – Няма подадена информация.
Монтана – неприложимо
Чипровци – Да
Медковец – Не е приложимо.
Берковица – На този етап няма.
Брусарци – Няма подадена информация.
Монтана – няма
Чипровци – Да
Медковец – На този етап няма.
Берковица - Извършване на обществен превоз на
пътници по автобусни линии от републиканската
транспортна схема с маршрути „София - Берковица“
и „Берковица - Козлодуй“.
Извършване на обществен превоз на пътници по
автобусни линии от областната транспортна схема
по утвърдени маршрутни разписания от квотата на
Община Берковица с маршрути „Монтана Берковица“, „Берковица – Долни Цибър“, „
Берковица - Черкаски“, „Монтана -Замфирово“
Извършване на обществен превоз на пътници по
автобусни линии от общинската транспортна схема
с маршрути „Берковица - Бързия“, „Берковица Бокиловци“, „Берковица - Костенци“, „Берковица Пърличево“ и I-ва градска линия
2. Брусарци - В общината няма развит обществен
транспорт
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3. Вършец - В момента обществения транспорт е в
застой поради различни причини, единия от тях
пандемията с коронавируса. Превозвачите се
оплакват от липса на пътници и конкуренцията от
страна на „Сивия сектор“.
Закупуване от с трана на превозвачите на помалки, но по добре оборудвани автобуси, стриктно
спазване на маршрутните разписания, коректност и
толерантност от страна на превозвача.
4. Г.Дамяново - На територията на Община Георги
Дамяново има утвърдени 10 маршрутни разписания
които покриват всички села. Поради лошата
инфраструктура трудно намираме изпълнители за
изпълнение на разписанията.
Предложение за ремонтиране на републиканската
пътна мрежа.
Рехабилитация на общинската пътна мрежа, където
е необходимо.
Бюджет:Само отпуснатите от Министерството на
финансите субсидии за високопланинските райони.
5. Монтана – Провеждат се срещи.
6. Вълчедръм – няма.
7. Чипровци – Няма
8. Якимово - Обществения транспорт в общината е
главно с автобусни превози.
9. Медковец – Няма обществен транспорт.
4.35 Използване на стандартизирани
договорни условия и изисквания на
възложителя към изпълнителите на
строителство на пътна инфраструктура;
изискване за внедрена система за управление
на безопасността на движението съгласно
стандарт БДС ISO 39001:2014 или
еквивалентен към изпълнителите на
строителство на пътна инфраструктура;
прилагане на ефективен контрол при
управление на договорите за проектиране и
строителство на пътна инфраструктура

Общини
АПИ/ОПУ
Постоянен

1. Берковица - Подобрено управление на договорите
за изграждане, ремонт и поддържане на пътна
инфраструктура.
2. Брусарци – Няма предоставена информация.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана – Изпълнено
5. Чипровци – Да
6. Медковец - Подобрено управление на договорите
за изграждане, ремонт и поддържане на пътна
инфраструктура.
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4.36 Изпълнение на проектиране и строителномонтажни работи по пътната инфраструктура
(пътни платна, тротоари, банкети, места за
паркиране, подлези и надлези, мостове,
спирки на градския транспорт, междублокови
пространства, крайпътни пространства и др. въздействие върху настилки, хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация,
осветление, ограничителни системи,
растителност, поставени рекламни съоръжения
и крайпътни обекти, и др.)
…………………………………………………………………………
/моля попълнете планираните конкретни
планирани мерки по общини съгласно
предвижданията на областната план-програма/

Общини
Постоянен

1. Берковица - По пет от общинските пътища се
работи в момента по програми, като крайният срок
на всички проекти е м. Април 2021 година.
В процес на ремонт са:
MON 1012 с дължина от 1750 метра.-срок на
изпълнение Април 2021г.
MON 1013 с дължина от 5 000 метра– срок на
изпълнение Април 2021г.
MON 2008 с дължина от 2 000 метра.-срок на
изпълнение Април 2021г.
MON 1091 с дължина от 1 900 метра.–срок на
изпълнение Април 2021г.
MON 2002 с дължина от 2 500 метра.–срок на
изпълнение Април 2021г.
Със заповед на кмета на Община Берковица и
изменение към нея, влиза в сила окончателен
проект: “Генерален план за организация на
движението за част от Централна градска част на
гр. Берковица“. С него именно, ще се създаде нова
организация на движение за дългосрочно и
устойчиво развитие на урбанизираната централна
част. Определят се посоките на движение по
улиците, с цел подходящо развитие на техническата
инфраструктура и улеснение на придвижването
както с моторни превозни средства, така и на
пешеходците. С него ще се обособят над 200 места
за паркиране и престой.
Своевременно, преди есенно зимния сезон се
почистват отводнителни канали, извършен е ремонт
на няколко улици в града /асфалтиране, тротоари,
маркировка/, поддържа се уличното осветление.
2. Брусарци - "Ремонт и реконструкция ул.
„Пазарска“ гр. Брусарци от ОТ 186 до ОТ 189.
"Ремонт и реконструкция ул. „Търговска“ гр.
Брусарци от ОТ 205 до ОТ 206.
"Ремонт и реконструкция тротоар на ул. „23ти септември“ гр. Брусарци
"Ремонт и реконструкция тротоар на ул.
„Пазарска“ гр. Брусарци
"Ремонт и реконструкция тротоар на ул.
„Търговска“ гр. Брусарци
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"Ремонт и реконструкция тротоар на ул.
„Георги Димитров“ с. Крива бара от ОТ 27а до ОТ 2
„Полагане на трошенокаменна настилка от
несортиран трошен камък 0-45 с дебелина 15 см. на
улици в с. Василовци по одобрен списък“
„Текущ ремонт на общинска пътна инфраструктура
в община Брусарци“
3. Вършец - Всяка година по различни програми се
извършват ремонти с подмяна на асфалтовата
настилка, изграждане на нови тротоари, почистване
на банкети, подмяна на хоризонтална и вертикална
маркировка и изграждане на нова такава, където
липсва.
При възможност всяка година в началото на
пролетно- летния сезон се опреснява
хоризонталната маркировка (пешеходните пътеки) в
целия град.
4. Г.Дамяново - Дейности: Всяка година Община
Георги Дамяново прави планиране и прогнозиране
за ремонтните дейности за следващата календарна
година.
5. Монтана - - Извършена е Реконструкцията и
основен ремонт на улици, в т.ч. и на прилежащите
междублокови пространства в гр. Монтана на
стойност 3 211 000 лв. и са поставени нови знаци за
ограничаване на скоростта на движение на МПС ;
-Изграждани са изкуствени неравности на платното
за движение -7бр.;
- Осигурява се по-добра видимост чрез почистване
на клони, храсти и растителност; Периодичен обход
на уличната мрежа, изрязване на клони и храсти,
ремонтиране на повредени и поставяне липсващи
пътни знаци от общинското предприятие „Чистота“.
- Положена е хоризонтална маркировка на улиците
в гр. Монтана за 58 000лв.
- Извършва се своевременен ремонт на повредени
светофари;
- Извършено е премахване от уличните платна и
тротоарите на старите автомобили и такива без
регистрация подлежащи на бракуване с цел
намаляване на задръстванията и
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4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на
възможностите за движение с високи скорости,
в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони
…………………………………………………………………………
/моля попълнете планираните конкретни
планирани мерки по общини съгласно
предвижданията на областната план-програма/

Общини
Постоянен

повишаване на безопасността на движението на
пешеходци и автомобили;
- Обособени са нови паркинги за увеличаване броя
на паркоместата в централна градска част и в
квартилите: 74бр. нови паркоместа в ЦГЧ, 4 нови
паркинги в к-с „Пъстрина“
6. Вълчедръм - ул.”Клокотница”, Всяка година се
прави изкърпване на дупките на асфалтовата мрежаспоред бюджета на общината, На второстепенната пътна
мрежа се прави настилка от отпадъчен строителен
материал
7. Чипровци - пътни платна, тротоари, банкети,
места за паркиране, междублокови пространства,
крайпътни пространства и др. - въздействие върху
настилки, хоризонтална маркировка и вертикална
сигнализация, осветление, ограничителни системи,
8. Якимово - Населените места на общината е с
изградена хоризонтална маркировка, както и вертикална
сигнализация. Осветено е в населените места и има
ограничителни системи/пътни знаци ограничаващи
скоростта и спящи полицаи/. Растителността около пътното
платно в общината редовно се почиства с цел
подобряване на видимостта на пътното платно. Та
територията на общината нямаме рекламни съоръжения.
9. Медковец - Изпълнение на проект:Реконструкция
на път MON 1132 /ІІІ-114/ - Сталийска махала - Граница
общ. ( Лом-Медковец ) -Аспарухово - Расово - /II-81/“ 9
км.
1. Берковица - Изградени са 11 броя пътни
неравности тип повдигната пешеходна пътека, по
основните пътни артерии на гр. Берковица със зони
за предпоставки на високи скорости. Същите са
обозначени със съответната маркировка и
съответното знаково стопанство към тях за
ограничаване на скоростта съобразени със
съответните наредби.
2. Брусарци - Не са прилагани мерки за ограничаване
на скоростта на 30 км/ч
3. Вършец - Органите на МВР постоянно извършват
проверки с технически средства в цялата община и
населените места в нея за стриктно спазване на
ограниченията на скоростта.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на
пешеходното и велосипедно движение;
специално обезопасяване на зоните на учебни
и детски заведения

Общини
Постоянен

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Все още не сме изградили зони за въвеждане на 30
км/ч, но това предстои.
Г.Дамяново - Дейности: Поставяне на маркировка
и сигнализация където е необходимо, според
финансовите възможности на общината.
Монтана - Изграждени са изкуствени неравности
на платното за движение -7бр.;
Вълчедръм - пътна маркировка тип”Зебра” и
предупредителни пътни знаци
Чипровци – Не е приложимо.
Якимово - Приложените мерки за ограничаване на
възможностите за движение с високи скорости са
поставени табели ограничаващи движението с
високи скорости по населените места, както и
поставени спящи полицаи.
Медковец - Ограничаване на скороста са
обозначени със съответната маркировка и
съответното знаково стопанство към тях за
ограничаване на скоростта съобразени със
съответните наредби.
Берковица - В зоните на учебните и детски
заведения се извършват огледи на вертикалната
маркировка, опреснява се хоризонталната
маркировка, засилен е контрола от страна на РУ
МВР, ограничено е паркирането
Г.Дамяново - Има поставена хоризонтална и
вертикална маркировка пред учебните заведения.
Монтана - Положена е хоризонтална маркировка на
пешеходните пътеки около училищата, детски
градини и ясли; Извършва се периодичен оглед на
предпазните прапети около тези заведения
Чипровци – Да
Якимово - Има изградени пешеходни пътеки, около
училището има и спящи полицаи, както и има
поставена метално ограда.
Медковец - В зоните на учебните и детски
заведения се извършват огледи на вертикалната
маркировка, опреснява се хоризонталната
маркировка, засилен е контрола от страна на РУ
МВР, ограничено е паркирането
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4.39 Възстановяване на пътната
инфраструктура след извършени
инвестиционни мероприятия

Общини
Постоянен

4.40 Освобождаване на пътното платно от
спрели и паркирани автомобили по улиците в
населените места

Общини
Постоянен

4.41 Въвеждане на системи за дистанционно
регулиране на трафика с оглед достъп на
екипите на ЦСМП до мястото на настъпил
инцидент

Общини
Постоянен

1. Берковица - Следи се след приключване на
инвестиционни мероприятия пътната
инфраструктура да бъде възстановена.
2. Брусарци - Изпълнени са мерки по възстановяване
на пътна инфраструктура след извършени
инвестиционни мероприятия от страна на
експлоатационни дружества.
3. Г.Дамяново – Да
4. Монтана – Изпълнено.
5. Чипровци – Да
6. Медковец - Следи се след приключване на
инвестиционни мероприятия пътната
инфраструктура да бъде възстановена.
1. Берковица – Не е приложимо.
2. Брусарци – Не
3. Монтана – Изпълнено.
4. Чипровци – Да
5. Медковец - Не приложимо
1. Берковица – Не е приложимо.
2. Брусарци – Не
3. Монтана – Неприложимо.
4. Чипровци – не е приложимо.
5. Медковец - Не приложимо

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА
5.1 Стимулиране употребата на безопасни и
екологични автомобили за ползване от
физически и юридически лица

Постоянен

5.2 Стимулиране употребата на безопасни,
екологични и енергийно ефективни
автомобили за обществен транспорт и
обслужване на нуждите на общините

Постоянен

5.3 Прилагане на мерки за повишаване
отговорността на работодателите по
отношение на техническата изправност на
МПС, с които се извършва обществен превоз

ООАА
Постоянен

5.4 Създаване на условия за развитие на
зарядна инфраструктура - поетапно

Общини
Постоянен

1. Берковица – не е приложимо.
2. Брусарци – Не
3. Монтана – Неприложимо.
4. Чипровци – Не
5. Медковец - Не приложимо
1. Берковица – не е приложимо.
2. Брусарци – Не
3. Монтана – Неприложимо.
4. Чипровци – Не
5. Медковец - Не приложимо
………………………………………………………………………

1. Берковица – не е приложимо.
2. Брусарци – Не са предвидени.
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изграждане на система от зарядни станции за
електромобилите и хибридните автомобили в
населените места и извън населените места

3. Монтана – Неприложимо.
4. Чипровци – Не
5. Медковец - Не приложимо

5.5 Създаване на условия за изграждане на
услугата споделена мобилност в големите
населени места

Общини
Постоянен

1.
2.
3.
4.
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ
6.1 Провеждане на съвместни областни учения
за реакция при настъпило ПТП (ОДМВР, ПБЗН,
ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна администрация,
Общини, БЧК, ООАА и доброволни
формирования)

Областна
администрация
Общини
ОДМВР
ОПУ
ПБЗН
ЦСМП
Доброволни
формирования

Берковица – не е приложимо.
Брусарци – Няма условия.
Монтана – Неприложимо.
Медковец - Не приложимо
НА ЖИВОТА

1. Берковица - Представители на Община Берковица
участват в обучения, които да подобрят
координацията между службите при настъпило ПТП.
2. Брусарци – Не са провеждани.
3. ОДМВР – Да
4. Монтана – Неприложимо.
5. Медковец - Представители на Община Медковец
участват в обучения, които да подобрят
координацията между службите при настъпило ПТП.

Постоянен

Обща оценка на изпълнението на областната План-програма:
Георги Дамяново – незадоволителна
Монтана - Общинската програма за 2020 г. е изпълнена. Средствата в бюджета за 2020 г. за набелязаните мероприятия
по Безопасност на движението, които бяха планирани са усвоени, като е извършен Текущ ремонт на улици в гр. Монтана
за 266 769 лв. и Реконструкция и Основен ремонт на улици за 3 210 762 лв. Извършен е текущ ремонт на улици в селата
на стойност 500 000лв. и за 150 000лв на общинските пътища. Извършено е почистване на банкетите на общинските
пътища. Поради недостиг на финансови средства не е направена маркировка на общинските пътища, за което са
необходими значителни средства
Чипровци – Добро
Медковец - Община Медковец се придържа стриктно към изпълнението на мерките и целите заложени в годишната планпрограма за БДП на общинско ниво. Регулярно докладва и участва в заседанията на ОКБДП.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

РАЗДЕЛ 5
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СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП

1. Берковица - Както пред всяка малка община, така и пред Община Берковица стои въпроса с ограничения бюджет.
Недостатъчният финансов ресурс, често е основната причина да не могат да бъдат реализирани всички набелязани
мерки, които да обезпечат в пълна степен изпълнението на план-програмата на общинско ниво.
Като ценни и с голям принос за повишаване капацитета на човешкия ресурс отчитаме организираните от ДАБДП
обучения, като община Берковица заявява готовност да се включва в тях.
2. Брусарци - Относно сигнализация /маркировка и пътни знаци/ на общинските пътища: Поради недостиг на
средства в общините е необходимо на национално ниво да се помисли и осигури финансиране за сигнализацията.
3. Георги Дамяново - По малко статистика и повече действия в посока финансова помощ за реализиране на проекти
за подобряване на пътната инфраструктура и намаляване на ПТП.
4. Монтана - Да се осигурят целеви средства от ДАБДП за възлагане разработването на генерални планове за
организация на движението в населените места от общината, както иза общинските пътища. Да се помисли
възможността за целево финансиране на основните ремонти на всички общински пътища в България, защото са
необходими значителни средства, с които обините не разполагат.
5. Чипровци - Липса на средства за поддържане на пътна маркировка извън населените места по общинските
пътища.
6. Медковец - Както пред всяка малка община, така и пред Община Медковец стои въпроса с ограничения бюджет.
Недостатъчният финансов ресурс, често е основната причина да не могат да бъдат реализирани всички набелязани
мерки, които да обезпечат в пълна степен изпълнението на план-програмата на общинско ниво.
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