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Образец 3.0 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

 

 
ДАБДП 

 

 

 
Безопасна Универсална Мобилност 

 

 

 
 ГОДИШЕН ДОКЛАД 
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП  

  
 

ОБЛАСТ 
 

/ПЛОВДИВ/ 

ГОДИНА 
 

/2021/ 

 
 

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 от ОДМВР и се нанася в таблицата от 

секретариата на ОКБДП; Информацията по т. 1.3 и 1.2 се подава от ЦСМП и се нанася в таблицата от 
секретариата на ОКБДП; Информацията по т. 2.1 се подава от ОПУ и се нанася в таблицата от секретариата 

на ОКБДП; Информацията по т. 2.2 се подава от Общините и се нанася в таблицата от 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.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:mpetrova@sars.gov.bg
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 РАЗДЕЛ 1 
 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

  

Област:  
 

ПЛОВДИВ 

Общини в 
състава на 

областта: 
 

18  
Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново 

Община Карлово 
Община Кричим 
Община Куклен 

Община Лъки 
Община Марица 

Община Перущица 
Община Пловдив 
Община Първомай 

Община Раковски 
Община Родопи 

Община Садово 
Община Сопот 

Община Стамболийски 
Община Съединение 
Община Хисаря 

Населени 
места в състава 

на областта: 
 

214 

Население на 
областта: 
 

666 398 /ПО ДАННИ НА НСИ/ 

Състав на 
ОКБДП: 

 

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
ИЗХ. № ОКД-02-16/26.05.2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезар Бакърджиев – Заместник областен управител на област Пловдив; 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янев – Главен секретар на област Пловдив; 
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СЕКРЕТАР: Кристина Чорбаджийска – Старши експерт в отдел „Координация и европейска интеграция“ в 
Областна администрация – Пловдив; 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Апостол Апостолов – Главен юрисконсулт в отдел „Правен и административен контрол“ в Областна 
администрация - Пловдив; 

2. Инж. Митко Стойчев – Главен експерт в отдел „Държавна собственост и регионално развитие“ в Областна 
администрация - Пловдив; 

3. Андрей Попиванов – Главен експерт в дирекция АПОФУС, Областна администрация - Пловдив; 

4. Александър Бебев – Началник на отдел „Организация на движението и транспорт“ в  община Асеновград;   
5. Иван Тачев – Заместник-кмет на община Брезово; 

6. Павел Павлов – Секретар на община Калояново; 
7. Александър Маринов – Главен специалист, Ръководител на звено „Транспорт и градска мобилност“ в община 

Карлово; 

8. Инж. Светлана Рангелова - Директор Дирекция „Устройство на територията, Гражданска регистрация, Местни 
данъци и такси, Хуманитарни дейности“ /"УТГРМДТХД"/, в община Кричим; 

9. Петър Георгиев - Старши експерт в отдел „ОМП, Гр. З, ЗКИ, ОБЗР и Транспорт“ - община Куклен; 
10.Делчо Бакърджиев – Заместник-кмет на община Лъки;  
11.Инж. Димитър Венков – Главен експерт „БКС“ в община Марица; 

12.Инж. Краснойка Кушева  – Секретар на община Перущица; 
13.Георги Стоилов – Директор на общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ /ОП „ОКТ“/, 

община Пловдив; 
14.Хамди Мустафа -  Заместник-кмет на община  Първомай; 

15.Веселин Делипетров – секретар МКЛППМН на община Раковски; 
16.Инж. Радион Николов - Началник на отдел „КСИИ“ в община Родопи; 
17.Атанас Иванов – Главен специалист „ЕТЗ“ в община Садово; 

18.Мариана Иванова – ОМП, сигурност на информацията и гражданска защита в община Сопот; 
19.Стоянка Михайлова – Старши специалист „Екология, ОПФ и ВС, Жилищен фонд и Транспорт“ в община 

Стамболийски; 
20.Таня Танкова – Старши експерт „Екология и транспорт“ в община Съединение; 
21.Милена Балямска – Заместник-кмет на община Хисаря;  

22.Мария Тодорова - Прокурор при Окръжна прокуратура – Пловдив; 
23.Комисар Костадин Костов – Началник на отдел „Охранителна полиция“  при ОД на МВР – Пловдив; 

24.Главен инспектор Венелин Младенов – Началник сектор „Пътна полиция“ към отдел ОП при ОД на МВР – 
Пловдив; 

25.Главен инспектор Димитър Бришимов – Началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към РД 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР Пловдив;  
26.Борислав Иванов – Инспектор в отдел „Контрол“ към Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – 

Пловдив; 
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 РАЗДЕЛ 2 

 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ  
  

1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Заседание 1: Дата на заседанието: 10.09.2021 г. 

 
Точки и акценти от дневния ред:  

1. Представяне на информация от общините на територията на област Пловдив за извършени действия по 
обезопасяване на районите около детските градини и училища предвид предстоящото откриване на учебната 2021-
2022 година 

2. Представяне на информация от ОДМВР-Пловдив за предприети действия относно обезопасяване на районите около 
детските градини и училища предвид предстоящото откриване на учебната 2021-2022 година 

3. Други 
 
Взети решения: 

По 1 точка: Решение 1 Приема дневния ред  
По 2 точка: Решение 2 Приема отчетената информация за сведение от ОА Пловдив 

По 2 точка: Решение 3 Приема отчетената информация за сведение от общините от област Пловдив 
По 2 точка: Решение 4 Приема отчетената информация за сведение от ОДМВР – Пловдив  

По 2 точка: Решение 5 Одобряване на дата за следващо заседание но ОКБДП 
По 4 точка: Решение 6 Одобряване на проект на дневен ред за следващо заседание 
По 4 точка: Решение 7 Готовност за предстоящия зимен сезон /доклади очаква до 17.10.2021 г. 

27.Инж. Христо Тунчев – Главен експерт в отдел „Инвестиционни-ремонтни дейности“ в ОПУ – Пловдив, Агенция 
„Пътна инфраструктура“; 

28.Ники Агачян – старши експерт в Дирекция ОЗ, отдел ПБПЗ и ЗТЕ и РЗИ – Пловдив; 

29.Д-р Димитър Христозов – Заместник-директор на ЦСМП - Пловдив; 
30.Димитър Ставрев – Старши експерт по организация на средното образование в РУО-Пловдив; 

31.Таня Георгиева – Директор на Секретариата на Областен съвет на БЧК - Пловдив; 
32.Видко Митрович – Председател на Асоциацията за обучение в транспорта; 
33.Елена Грудлева – Представител за област Пловдив на БАПК; 

34.Кузман Вълев – Председател на Корпорацията на автомобилните превозвачи в България; 
35.Николай Иванов – Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ 

36.Ивайло Петров – „Вагабондс“ – моторен клуб. 
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! Доклади трябва да са изготвени съгласно образците, които може да намерите на сайта на  
областна администрация-Пловдив и да бъдат задължително изпратени и  
в word формат;( https://pd.government.bg/?page_id=1443 

По 4 точка: Решение 8 Одобряване на график за заседанията на Областна комисия по БДП  
- февруари/март;  - юли; - септември; октомври - ноември; 

- По 4 точка: Решение 9 Обсъждане на План-програмите за 2022 г. 
Линк към материалите:   
https://pd.government.bg/?page_id=1443 

Заседание 2: 
 

Дата на заседанието: 26.10.2021 г. 
Точки и акценти от дневния ред: 

1. Готовност за предстоящия зимен сезон  2021-2022 г. – доклади от общините, доклад от ОДМВР – Пловдив, доклад 
РУО – Пловдив;  

2. Одобряване на график за заседанията на Областна комисия по БДП  за 2022 г. 
             - февруари/март;  - юли; - септември; ноември – декември; 
3. Обсъждане на План-програмите за 2022 г. 

4. Други 
Взети решения: 

  1. Приема отчетената информация за сведение от областна администрация   Пловдив 
  2. Приема отчетената информация за сведение от Общините от област  Пловдив 
  3. Приема отчетената информация за сведение от ОДМВР Пловдив 

  4. Приема отчетената информация за сведение от РУО Пловдив 
  5. Комисията одобри предложения график  

             - февруари/март;  - юли; - септември; ноември – декември; 
  6. Комисията одобри датата 20.11.2021 г. за Представяне на  План-програмите за 2022 г. 
Линк към материалите:   

https://pd.government.bg/?page_id=1443 

Заседание 3: 

 

Дата на заседанието: 03.12.2021 г.  

Точки и акценти от дневния ред: 
1. Обсъждане на докладите от извършени обходи. 

2. Одобряване на годишната Областна План-програма за 2022 година. 
3. Други. 
Взети решения: 

1. Одобряване на постъпилите Доклади от обходи на Общините 
2. Областната комисия по безопасност на движението – Пловдив предлага на Държавната агенция по безопасност на 

движение изменение на Приложение към Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на 
Областните комисии за безопасност на движението  - 4.17 Доклад на ниво община от оглед на общинската пътна и 

улична мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното й състояние, в частта на 
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съгласуване,  именно вместо от Директор на съответното ОДМВР, да е от началник на Районно управление Полиция, 
извършило горецитирания обход 
 /Приложение 1/ 

3. Одобряване на Годишната Областна план-програма за 2022 г. - /Приложение 2/ 
Линк към материалите:   

https://pd.government.bg/?page_id=1443 

Заседание 4: 

 

Дата на заседанието: 

Точки и акценти от дневния ред: 
Взети решения: 
Линк към материалите:   

 
 

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ НА ДАБДП ДО ОКБДП 

Указание 1: 
 

ДАБДП 01-46/13.01.2021 г. – указания годишен доклад  

Указание 2: ДАБДП 01-644/05.11.2021 г. – указания годишна план-програма 

Указание 3: 

 

ДАБДП 01-509/16.09.2021 г. Изпълнение на мерки от Годишните областни план-програми по 

БДП   

Указание 4: 

 

ДАБДП 01-733/18.01.2021 г. Методически указания за подготовка на Годишен доклад за 

изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г. 

Указание 5: 
 

ДАБДП 01-347/01.07.2021 г. утвърдени правила за състава, функциите, дейността и 
организацията на работата на областните комисии по безопасност на движението по 

пътищата (ОКБДП)  

Указание 6: ДАБДП 01-498/13.09.2021 г. Методически указания на ДАБДП за активизиране на дейността 

на областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) Пловдив 

 

 
 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/ 
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ПТП с пострадали, 
посетени от 
органите на МВР: 

731 

Загинали: 34 

Тежко ранени: 934 

Тенденция спрямо 

предходната 
година 
(спад/покачване 

по показателите 
ПТП, загинали и 

тежко ранени) 
 
Анализ на 

тенденциите  
 

Покачване в броя на тежките ПТП с 30, при ранените с 53, спад при загиналите с 4. 

 
 
 

 
 

 
 
Най-ниско ниво на загиналите за последните 10 години. Катастрофите с пострадали лица и ранените 

Загинали и 
тежко ранени по 

вид на 
участниците в 
ПТП 

 Водачи – 18 загинали и 493 ранени 
 Пътници - 8 загинали и 287 ранени 

 Пешеходци – 8 загинали и 154 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 

разпределени по 
общини 

 

 
ПТП загинали ранени 

 Асеновград 73 6 84 

 Брезово 7 0 7 

 Калояново 15 1 25 

 Карлово 42 5 55 

 Кричим 2 0 6 

 Куклен 8 0 9 

 Лъки 2 0 2 

 Марица 56 5 98 

 Перущица 1 0 1 

 Пловдив 367 4 423 

 Първомай 21 0 36 

 Раковски 27 0 36 

 Родопи 41 5 56 

 Садово 12 2 18 

 Сопот 6 1 9 

 Стамболийски 29 2 37 
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 Съединение 12 2 15 

 Хисаря 10 1 17 
 

Причини за ПТП 
 

От нарушенията на водачите: ПТП загинали ранени 

 отнемане предимство 262 4 339 

 несъобразена скорост 159 10 203 

 неспазване дистанция 83  109 

 навлизане в насрещното движение 41 4 73 

 губи контрол над МПС 34 5 41 

 непредпазливост 32 5 28 

 неправилно завиване 17  34 

 неправилно движение на заден ход 16  16 

 неправилна маневра 16 1 16 

 неправилно/внезапно или рязко спиране/потегляне 13  15 

 неправилно изпреварване 9 3 12 
 употреба на алкохол 8  8 

 внезапно излизане на платното за движение 4  4 

 отклонено внимание 5  5 

 прилошаване 1  1 

 заспиване по време на движение 1  1 

 неправилен превоз на пътници 3  3 

 неправилно отваряне на врата 3  3 

 внезапна промяна посоката на движение 2  2 

 неизяснени обстоятелства 1 1   

 необезопасено от самозадвижване МПС 1  1 

От нарушенията на пешеходците: ПТП загинали ранени 

 внезапно слизане на платното за движение 9 1 8 

 неправилно пресичане на пешеходеца 5  5 

 пресичане на червен светофар 1  1 

Техническа неизправност: ПТП загинали ранени 

 неизправно прикачно устройство 1   1 

 неизправност в ходовата част на автомобила 1  2 

Пътни условия: ПТП загинали ранени 

 неравности по пътното покритие 1   1 

Нарушения на пътник: ПТП загинали ранени 

 неправилно отваряне на врата 1   1 

Друга причина: ПТП загинали ранени 
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 безстопанствено животно на платното за движение 1  1 
 

 

ПТП по вид 
 

 

 ПТП загинали ранени 

 блъскане на пешеходец 150 8 147 

 блъскане на велосипед 46 1 46 

 сблъскване между МПС 284 12 425 

 преобръщане на/извън пътя 71 2 85 

 блъскане в движещо се отпред МПС 54  78 

 блъскане в дърво/стълб 44 5 57 

 блъскане в спряно/паркирано МПС 23 2 31 

 блъскане в предпазна ограда, скат или мантинела 22 1 26 

 блъскане в крайпътен обект/съоръжение 17 3 17 

 падане на пътник 15  16 

 блъскане на каруца 3  4 

 блъскане водач от необезопасено МПС 1  1 

 блъскане на животно 1  1 
 

 

ПТП с деца 

 

 

79 ПТП с 3 загинали и 91 ранени лица под 18 години. 
 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 

141 ПТП с 8 загинали и 141 ранени лица над 65 години 

Година на първа 
регистрация на 
превозни 

средства, 
участвали в ПТП 

със загинали и 
тежко ранени 

- 

Участъци с 
концентрация на 
ПТП 

 

 

Места с повече от 1 ПТП с пострадали лица през годината: ПТП загинали ранени 

Асеновград, "Васил Левски-Захари Стоянов" 2  3 

Граф Игнатиево, "Карловска"  №2 2  2 

Пловдив, "Александър Стамболийски-Димитър Талев" 2  2 

Пловдив, "Богомил-Лев Толстой" 2  2 

Пловдив, "България"  №115 3  3 

Пловдив, "България-Васил Априлов" 3  4 
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Пловдив, "България-Васил Левски" 5  5 

Пловдив, "България-Победа" 3  4 

Пловдив, "България-Цар Борис ІІІ-Обединител" 6  6 

Пловдив, "Васил Априлов"  №102 2  2 

Пловдив, "Васил Априлов"  №124 3  3 

Пловдив, "Васил Левски"  №146 2  2 

Пловдив, "Иван Вазов-Авксентий Велешки" 3  3 

Пловдив, "Източен-Богомил" 2  2 

Пловдив, "Източен-Марица" 2  2 

Пловдив, "Източен-Санкт Петербург" 2  3 

Пловдив, "Източен-Шести септември" 3  3 

Пловдив, "Копривщица"  №13 2  2 

Пловдив, "Копривщица"  №19 3  3 

Пловдив, "Копривщица-Свобода" 2  2 

Пловдив, "Кукленско шосе"  №47 2  2 

Пловдив, "Македония-Кукуш" 2  2 

Пловдив, "Македония-Скопие" 3  6 

Пловдив, "Освобождение-Димитър Ризов" 3  5 

Пловдив, "Освобождение-Санкт Петербург" 4  4 

Пловдив, "Освобождение-Св.Княз Борис І-Покръстител" 2  2 

Пловдив, "Пещерско шосе"  №66 2  2 

Пловдив, "Пещерско шосе"  №88 3  3 

Пловдив, "Пещерско шосе-Елин Пелин" 2  2 

Пловдив, "Руски-Преслав" 2  2 

Пловдив, "Санкт Петербург-Лев Толстой" 3  3 

Пловдив, "Христо Ботев"  №47 2  2 

Пловдив, "Христо Ботев-Родопи" 2  2 

Пловдив, "Цар Борис ІІІ-Обединител-Дунав" 2  2 

Пловдив, "Цар Борис ІІІ-Обединител-Марица" 5  6 

Пловдив, "Цариградско шосе-Ландос" 2  2 

Пловдив, "Шести септември-Цариградско шосе" 2  2 

Труд, "Карловска-Никола Петков" 2  3 

път А-1 км.110 2  4 

път А-1 км.137 2  4 

път ІІ-56 км.89 2  6 

път ІІ-86 км.11,8 2  5 
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път ІІ-86 км.19,72 2  2 

път ІІ-86 км.38 4 1 3 

път ІІІ-375 км.17 2  2 

път ІІІ-641 км.5,1 2  2 

път PDV 1154 км.2,7 2  3 
 

 

Издадени 
писмени 

предупреждения, 
сигнални писма и 
разпореждания  

 
 

 
 
 

 
Предприети 

дейности по 
отстраняване на 

несъответствията  
 

До общини: 
 предупреждения – 27 

 сигнални писма – 2721 
 разпореждания - 0 

 

До ОПУ: 
 предупреждения – 0 

 сигнални писма – 501 
 разпореждания - 2 

 

 

 

 

 

        1.2 Статистика на ниво ОБЩИНА  

/попълва се от секретариата на ОКБДП по данни, подадени от ОДМВР в образец 6.2 за ВСЯКА от общините на 

територията на областта/ 

Община Пловдив 

ПТП с 
пострадали, 
посетени от 

органите на 
МВР: 

 
 

367 

Загинали: 4 
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Тежко ранени: 

 

423 

Тенденция 

спрямо 
предходната 
година 

(спад/покачване 
по показателите 

ПТП, загинали и 
тежко ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  

 

Покачване в броя на тежките катастрофи с 15, на загиналите с 2, но намаление при ранените с 1. 

 
 
 

 
 

 

Загинали и 

тежко ранени 
по вид на 
участниците в 

ПТП 
 

 

 водач - 2 загинали и 176 ранени 

 пешеходец –1 загинал и 114 ранени 
 пътник –1 загинал и 133 ранени 

ПТП, загинали 

и тежко 
ранени, 
разпределени 

по общини 

367 ПТП с 4 загинали и 423 ранени 

Причини за 

ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 144 1 173 

 несъобразена скорост 26 0 33 

 неспазване дистанция  49 0 54 

 внезапна промяна посоката на движение  29 3 31 

 неправилно завиване 26 0 32 

 навлизане в насрещното движение  4 0 4 

 неправилно движение назад  15 0 15 

 неправилно изпреварване 6 0 6 
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 неправилно преминаване в съседна лента 7 0 9 

 неправилно разминаване  1 0 1 

 неправилен превоз на хора  5 0 5 

 друго нарушение на водача  48 0 53 

нарушение на пешеходец:    

 на платното за движение- внезапно навлизане 3 0 3 

 на платното за движение- пресичане при наличие 

на пешеходна пътека 

1 0 1 

 
 

ПТП по вид 
 

  
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  172 1 219 

 блъскане на пешеходец  104 1 106 

 преобръщане на/извън пътното платно 10 0 10 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  13 0 16 

 блъскане на лице, работещо на пътя  1 0 1 

 блъскане в дърво/стълб 5 1 5 

 блъскане в крайпътно съоръжение  7 1 10 

 блъскане в подпорна колона  1 0 1 

 блъскане в предпазна ограда  4 0 4 

 блъскане на велосипедист  35 0 35 

 блъскане на каруца  1 0 1 

 друг вид ПТП  3 0 3 

 падане на пътник  11 0 12 
 

 

 
ПТП с деца 

 

 
37 ПТП с 39 ранени 

 

ПТП с 

възрастни  над 
65 г. 

- 

Участъци с 
концентрация 

на ПТП 
 

  ПТП загинали ранени 

Гр.Пловдив  Бул.6-ти септември Бул.Източен 3 0 3 

 

 Бул.Александър Стамболийски Ул.Димитър 
Талев 2 0 2 

  Бул.България Бул.Васил Априлов 2 0 2 

  Бул.България Бул.Цар Борис ІІІ Обединител 6 0 6 
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  Бул.България Ул.Васил Левски 5 0 5 

  Бул.България Ул.Победа 3 0 4 

  Бул.Източен Ул.Богомил 2 0 2 

  Бул.Копривщица Бул.Свобода 2 0 2 

  Бул.Марица Бул.Източен 2 0 2 

  Бул.Освобождение Бул.Санкт Петербург 4 0 4 

 

 Бул.Освобождение Ул.Св.Княз Борис I-
Покръстител 2 0 2 

  Бул.Руски Ул.Преслав 2 0 2 

  Бул.Санкт Петербург Бул.Източен 2 0 3 

  Бул.Санкт Петербург Ул.Лев Толстой 3 0 3 

  Бул.Христо Ботев Ул.Родопи 2 0 2 

  Бул.Цар Борис IІІ Обединител Бул.Дунав 2 0 2 

  Бул.Цар Борис IІІ Обединител Бул.Марица 5 0 6 

  Бул.Цариградско Шосе Бул.6-Ти Септември 2 0 2 

  Бул.Цариградско Шосе Ул.Ландос 2 0 2 

  Ул.Димитър Талев Ул.Поручик Въльо Стефов 2 0 2 

  Ул.Иван Вазов Ул.Авксентий Велешки 3 0 3 

  Ул.Лев Толстой Ул.Богомил 2 0 2 

  Ул.Македония Ул.Кукуш 2 0 2 

  Ул.Македония Ул.Скопие 3 0 6 
 

Община: Асеновград 

ПТП с пострадали, 
посетени от 
органите на МВР: 

73 

Загинали: 6 

Тежко ранени: 84 

Тенденция спрямо 

предходната година 
(спад/покачване по 
показателите ПТП, 

загинали и тежко 
ранени) 

 

Спад при ранените с 19, покачване при загиналите с 3, катастрофите остават на същото 

ниво. 
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Анализ на 
тенденциите  
 

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач - 1 загинал и 31 ранени 
 пешеходец –2 загинали и 22 ранени 

 пътник –3 загинали и 31 ранени 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

73 ПТП с 6 загинали и 84 ранени 

Причини за ПТП 

 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 14 0 15 

 несъобразена скорост 12 3 14 

 неспазване дистанция  9 0 10 

 внезапна промяна посоката на движение  2 1 1 

 неправилно завиване 5 0 14 

 навлизане в насрещното движение  5 0 6 

 неправилно движение назад  3 0 3 

 неправилно преминаване в съседна лента 2 0 2 

 употреба на алкохол или упойващи средства 1 0 1 

 друго нарушение на водача  17 2 15 

нарушение на пешеходец    

 друго нарушение 1 1 0 

 на платното за движение- внезапно навлизане 3 0 3 

 на платното за движение- пресичане при 
ограничена видимост 

1 0 1 

 на платното за движение- при движение 1 1 0 

 на платното за движение- при игра 1 0 1 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  25 0 35 

 блъскане на пешеходец  21 2 20 

 преобръщане на/извън пътното платно 5 0 5 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  3 0 4 
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 блъскане в дърво/стълб 5 3 6 

 блъскане в крайпътно съоръжение  1 0 1 

 блъскане в скат  10 1 10 

 блъскане на велосипедист  2 0 2 

 блъскане на дете с кънки, ролери, шейна 1 0 1 
 

ПТП с деца 6 ПТП с 6 ранени 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

20 ПТП с 2 загинали и 16 ранени 

Участъци с 

концентрация на 
ПТП 

 

  ПТП 

загинал

и ранени 

 Гр.Асеновград 

Ул.Васил Левски Ул.Захари 

Стоянов 2 0 3 
 Път (Пазарджик - Пловдив) - Асеновград - Бачково - Чепеларе –  

Смолян - Рудозем - граница Гърция:  

 км.32.700-33.000 2 0 2 

 км.36.200-36.500 1 0 1 

 км.38.000 4 1 3 
 

 

 

 

 

Община: Брезово 

ПТП с пострадали, 
посетени от 
органите на МВР: 

7 

Загинали: 0 

Тежко ранени: 7 

Тенденция спрямо 
предходната година 

(спад/покачване по 
показателите ПТП, 

загинали и тежко 
ранени) 

Покачване в броя на катастрофите и ранените с 1, спад при загиналите с 2. 
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Анализ на 
тенденциите  

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач - 4 ранени 
 пешеходец –1 ранен 

 пътник –2 ранени 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

7 ПТП със 7 ранени 

Причини за ПТП 

 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 несъобразена скорост 2 0 2 

 неправилно завиване 2 0 2 

 друго нарушение на водача  3 0 3 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  1 0 1 

 блъскане на пешеходец  1 0 1 

 преобръщане на/извън пътното платно 2 0 2 

 блъскане в дърво/стълб 2 0 2 

 блъскане в скат  1 0 1 
 

ПТП с деца 1 ПТП с 1 ранен 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 

1 ПТП с 1 ранен 

Участъци с 
концентрация на 

ПТП 

Няма места с повече от 1 ПТП на територията на общината за годината 

 

Община: Калояново 

ПТП с пострадали, 
посетени от 

органите на МВР: 

15 

Загинали: 1 

Тежко ранени: 25 
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Тенденция спрямо 
предходната година 
(спад/покачване по 

показателите ПТП, 
загинали и тежко 

ранени) 
 
Анализ на 

тенденциите  

Покачване на катастрофите с 5, на ранените с 12, на загиналите с 1. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 
участниците в ПТП 

 водач - 4 ранени 

 пешеходец –1 загинали 
 пътник –21 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 

разпределени по 
общини 

15 ПТП с 1 загинали и 25 ранени 

Причини за ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 3 0 6 

 неспазване дистанция  1 0 2 

 внезапна промяна посоката на движение  3 0 7 

 неправилно завиване 1 0 1 

 неправилно изпреварване 1 0 2 

 употреба на алкохол или упойващи средства 2 0 2 

 друго нарушение на водача  3 1 3 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  8 0 16 

 блъскане на пешеходец  1 1 0 

 преобръщане на/извън пътното платно 2 0 2 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  1 0 2 

 блъскане в дърво/стълб 3 0 5 
 

ПТП с деца 1 ПТП с 1 загинал 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 

8 ПТП с 6 ранени 
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Участъци с 
концентрация на 
ПТП 

  ПТП 
загинал

и ранени 

 Път Карлово - Баня - Долна махала - Труд - п.в. "Труд" - Пловдив:  

 км.34.000-34.500 2 0 4 
 

 

Община: Карлово 

ПТП с пострадали, 
посетени от 
органите на МВР: 

42 

Загинали: 5 

Тежко ранени: 55 

Тенденция спрямо 
предходната година 

(спад/покачване по 
показателите ПТП, 

загинали и тежко 
ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  

 

Спад при ПТП с 8, при ранените с 5, загиналите остават на същото ниво. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 
участниците в ПТП 

 водач - 2 загинали и 23 ранени 

 пешеходец - 3 ранени 
 пътник –3 загинали и 29 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

73 ПТП с 6 загинали и 84 ранени 

Причини за ПТП 

 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 9 0 12 

 несъобразена скорост 5 0 6 

 неспазване дистанция  1 0 2 

 внезапна промяна посоката на движение  5 4 4 

 неправилно завиване 1 1 1 
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 навлизане в насрещното движение  7 0 13 

 неправилно движение назад  1 0 1 

 неправилно преминаване в съседна лента 2 0 4 

 неправилен превоз на хора  1 0 1 

 друго нарушение на водача  10 0 11 

недостатъци на пътните условия:    

 недостатъци в сигнализацията при ремонт на пътя 1 0 2 

 недостатъци в сигнализацията с маркировка 1 0 3 

 неравности по пътното покритие 1 0 1 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  21 2 34 

 блъскане на пешеходец  3 0 3 

 преобръщане на/извън пътното платно 5 0 5 

 блъскане в дърво/стълб 6 1 6 

 блъскане в крайпътно съоръжение  3 2 3 

 блъскане на велосипедист  3 0 3 

 падане на пътник  1 0 1 
 

ПТП с деца 5 ПТП с 6 ранени 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 

14 ПТП с 12 ранени 

Участъци с 
концентрация на 
ПТП 

 

  ПТП загинали ранени 

 (Карлово - Баня) - Марино поле - (Карлово - Калофер)   
 Км.5.100 2 0 2 

 граница Македония - Гърляно - Кюстендил - Перник - София –  
Казанлък - Сливен - Лозенец - Бургас  

 Км.271.400-271.490 2 0 4 
 

Община: Кричим 

ПТП с пострадали, 
посетени от органите 

на МВР: 

2 

Загинали: 0 

Тежко ранени: 6 

Тенденция спрямо 

предходната година 
(спад/покачване по 

Спад в тежките катастрофи с 1, при загиналите с 2, покачване на ранените с 2. 
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показателите ПТП, 
загинали и тежко 
ранени) 

 
Анализ на 

тенденциите  

Загинали и тежко 

ранени по вид на 
участниците в ПТП 

 водач - 0  

 пешеходец - 0 
 пътник –6 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

2 ПТП с 0 загинали и 6 ранени 

Причини за ПТП 

 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 несъобразена скорост 2 0 6 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 преобръщане на/извън пътното платно 1 0 4 

 блъскане в предпазна ограда  1 0 2 
 

ПТП с деца 1 ПТП с 1 ранен 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 

няма 

Участъци с 
концентрация на 
ПТП 

Няма места с повече от 1 ПТП на територията на общината за годината 
 

 

 

Община: Куклен 

ПТП с пострадали, 
посетени от 

органите на МВР: 

8 

Загинали: 0 

Тежко ранени: 9 

Тенденция спрямо 

предходната година 

Покачване при катастрофите с 3, при ранените с 4, загиналите остават на същото ниво. 
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(спад/покачване по 
показателите ПТП, 
загинали и тежко 

ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  

Загинали и тежко 
ранени по вид на 
участниците в ПТП 

 водач – 3 ранени  
 пешеходец – 2 ранени 
 пътник –4 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 

разпределени по 
общини 

8 ПТП с 9 ранени 

Причини за ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 1 0 1 

 несъобразена скорост 4 0 5 

 неправилно преминаване в съседна лента 1 0 1 

 друго нарушение на водача  2 0 2 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  2 0 2 

 блъскане на пешеходец  2 0 2 

 преобръщане на/извън пътното платно 2 0 3 

 блъскане в предпазна ограда  2 0 2 
 

ПТП с деца няма 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

няма 

Участъци с 

концентрация на 
ПТП 

 

  ПТП загинали ранени 
 Път (Пазарджик - Пловдив) - Асеновград - Бачково –  

Чепеларе – Смолян - Рудозем - граница Гърция:  

 км.19.720 2 0 2 
 

 

Община: Лъки 
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ПТП с пострадали, 
посетени от 
органите на МВР: 

2 

Загинали: 0 

Тежко ранени: 2 

Тенденция спрямо 

предходната година 
(спад/покачване по 
показателите ПТП, 

загинали и тежко 
ранени) 

 
Анализ на 
тенденциите  

Покачване при катастрофите и ранените с 2, загиналите остават на същото ниво. 

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач – 1 ранен 
 пешеходец – 0 

 пътник –1 ранен 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

 

Причини за ПТП 

 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 друго нарушение на водача 1 0 1 

нарушение на пешеходец:    

 на платното за движение- пресичане при 

ограничена видимост 
1 0 1 

 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 блъскане на пешеходец  1 0 1 

 преобръщане на/извън пътното платно 1 0 1 
 

ПТП с деца няма 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 

1 ПТП с 1 ранен 

Участъци с 
концентрация на 

ПТП 

Няма места с повече от 1 ПТП на територията на общината за годината 
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Община: Марица 

ПТП с пострадали, 

посетени от 
органите на МВР: 

56 

Загинали: 5 

Тежко ранени: 98 

Тенденция спрямо 
предходната година 

(спад/покачване по 
показателите ПТП, 

загинали и тежко 
ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  

Покачване при ранените с 23, спад при катастрофите с 2 и при загиналите с 5. 

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач - 1 загинал и 34 ранени 
 пешеходец – 1 загинал и 3 ранени 

 пътник –3 загинали и 61 ранени 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 
общини 

56 ПТП с 5 загинали и 98 ранени 

Причини за ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 7 0 17 

 несъобразена скорост 13 2 22 

 неспазване дистанция  4 0 10 

 внезапна промяна посоката на движение  8 0 10 

 неправилно завиване 5 0 10 

 навлизане в насрещното движение  3 0 7 

 неправилно изпреварване 4 0 6 

 неправилно спиране 1 0 2 

 друго нарушение на водача  9 3 11 

нарушение на пешеходец:    

 друго нарушение 1 0 1 

 на платното за движение- при движение 1 0 1 
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недостатъци на пътните условия:    

 недостатъци в сигнализацията с маркировка 1 0 1 

 неравности по пътното покритие 1 0 1 
 

ПТП по вид 

 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  29 0 64 

 блъскане на пешеходец  3 1 2 

 преобръщане на/извън пътното платно 13 1 18 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  2 1 2 

 блъскане в дърво/стълб 4 0 5 

 блъскане в крайпътно съоръжение  3 1 5 

 блъскане в предпазна ограда  1 0 1 

 блъскане на ППС и влак  1 1 1 
 

ПТП с деца 10 ПТП с 1 загинал и 14 ранени 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

17 ПТП с 2 загинали и 13 ранени 

Участъци с 

концентрация на 
ПТП 

 

  ПТП загинали ранени 

 С.Труд Ул.Карловска Ул.Никола Петков 2 0 3 
 Път София - София регион - Пазарджик - Пловдив –  

Стара Загора – Сливен - Ямбол -Бургас:  

 км.119.000-119.500 2 0 4 

 км.120.000-121.100 2 0 4 

 км.125.700-126.200 2 0 5 
 Път Шипка - Павел баня - Раковски - Калековец - п.в. 

"Пловдив изток" - п.в. "Рогош" - п.к. Асеновград   

 км.89.000 2 0 6 
 

 

Община: Перущица 

ПТП с пострадали, 
посетени от 

органите на МВР: 

1 

Загинали: 0 

Тежко ранени: 1 

Тенденция спрямо 
предходната година 

Спад при катастрофите с 3, при ранените с 4, загиналите остават на същото ниво. 
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(спад/покачване по 
показателите ПТП, 
загинали и тежко 

ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  
 

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач 1 ранен 
 пешеходец – 0 

 пътник –0 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

1 ПТП с 1 ранен 

Причини за ПТП 

 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 внезапна промяна посоката на движение  1 0 1 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 блъскане в предпазна ограда  1 0 1 
 

ПТП с деца няма 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 

няма 

Участъци с 
концентрация на 
ПТП 

Няма места с повече от 1 ПТП на територията на общината за годината 

 

 

Община: Първомай 

ПТП с пострадали, 
посетени от 

органите на МВР: 

21 

Загинали: 0 

Тежко ранени: 36 
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Тенденция спрямо 
предходната година 
(спад/покачване по 

показателите ПТП, 
загинали и тежко 

ранени) 
 
Анализ на 

тенденциите  

Спад в катастрофите и загиналите с 1, покачване на ранените с 5. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 
участниците в ПТП 

 водач - 11 ранени 

 пешеходец – 0 
 пътник –25 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 

разпределени по 
общини 

21 ПТП с 36 ранени 

Причини за ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 4 0 6 

 несъобразена скорост 7 0 14 

 внезапна промяна посоката на движение  1 0 1 

 неправилно завиване 2 0 8 

 навлизане в насрещното движение  1 0 1 

 употреба на алкохол или упойващи средства 4 0 4 

 друго нарушение на водача  1 0 1 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  10 0 18 

 преобръщане на/извън пътното платно 4 0 7 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  1 0 1 

 блъскане в дърво/стълб 3 0 6 

 блъскане в крайпътно съоръжение  1 0 1 

 блъскане в скат  1 0 1 

 блъскане на каруца  1 0 2 
 

ПТП с деца 4 ПТП със 7 ранени 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 

7 ПТП с 3 ранени 
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Участъци с 
концентрация на 
ПТП 

Няма места с повече от 1 ПТП на територията на общината за годината 

 

Община: Раковски 

ПТП с пострадали, 
посетени от 

органите на МВР: 

27 

Загинали: 0 

Тежко ранени: 36 

Тенденция спрямо 

предходната година 
(спад/покачване по 

показателите ПТП, 
загинали и тежко 
ранени) 

 
Анализ на 

тенденциите  

Покачване на катастрофите с 9, на ранените с 14, загиналите остават на същото ниво. 

Загинали и тежко 

ранени по вид на 
участниците в ПТП 

 водач - 19 ранени 

 пешеходец – 0 
 пътник –17 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

27 ПТП с 36 ранени 

Причини за ПТП 

 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 6 0 8 

 несъобразена скорост 7 0 11 

 неспазване дистанция  4 0 6 

 внезапна промяна посоката на движение  3 0 4 

 неправилно завиване 1 0 1 

 навлизане в насрещното движение  2 0 2 

 неправилно изпреварване 1 0 1 
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 друго нарушение на водача  2 0 2 

техническа неизправност:    

 други недостатъци на гумите 1 0 1 

недостатъци на пътните условия:    

 други особености на пътя/улицата 1 0 1 

нарушение на пътник:    

 слизане/качване в движение 1 0 1 
 

ПТП по вид 

 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  12 0 16 

 преобръщане на/извън пътното платно 3 0 3 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  1 0 2 

 блъскане в крайпътно съоръжение  1 0 1 

 блъскане в предпазна ограда  1 0 2 

 блъскане в скат  1 0 1 

 блъскане на велосипедист  6 0 7 

 блъскане на ППС и влак  1 0 3 

 падане на пътник  1 0 1 
 

ПТП с деца 2 ПТП с 2 ранени 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

9 ПТП със 7 ранени 

Участъци с 

концентрация на 
ПТП 
 

  ПТП 

загинал

и ранени 
 София - София регион - Пазарджик - Пловдив - Стара Загора –  
Сливен - Ямбол -Бургас:  

 км. 154.000 2 0 3 
 

Община: Родопи. 

ПТП с пострадали, 
посетени от 

органите на МВР: 

41 

Загинали: 5 

Тежко ранени: 56 

Тенденция спрямо 
предходната година 
(спад/покачване по 

показателите ПТП, 

Спад при катастрофите и загиналите с 3, при ранените със 7. 
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загинали и тежко 
ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач - 0 загинали и 24 ранени 
 пешеходец – 1 загинал и 6 ранени 

 пътник –4 загинали и 26 ранени 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 
общини 

41 ПТП с 5 загинали и 56 ранени 

Причини за ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 4 1 6 

 несъобразена скорост 11 0 14 

 неспазване дистанция  4 0 5 

 внезапна промяна посоката на движение  8 0 10 

 неправилно завиване 2 0 2 

 навлизане в насрещното движение  5 4 11 

 неправилно движение назад  1 0 1 

 неправилно изпреварване 2 0 2 

 неправилно спиране 1 0 1 

 неправилен превоз на хора  1 0 1 

 друго нарушение на водача  1 0 2 

нарушение на пешеходец:    

 на платното за движение- внезапно навлизане 1 0 1 

недостатъци на пътните условия:    

 недостатъчна видимост на пътя от крайпътни 

насаждения 

1 0 1 

 тесен банкет/тротоар 1 0 2 
 

ПТП по вид 

 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  19 4 30 

 блъскане на пешеходец  6 1 6 

 преобръщане на/извън пътното платно 2 0 2 
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 блъскане в спряно/паркирано ППС  1 0 1 

 блъскане в дърво/стълб 6 0 7 

 блъскане в крайпътно съоръжение  4 0 4 

 блъскане в предпазна ограда  2 0 5 

 падане на пътник  1 0 1 
 

ПТП с деца 3 ПТП с 4 ранени 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

10 ПТП с 1 загинал и 8 ранени 

Участъци с 

концентрация на 
ПТП 

 

  ПТП 

загинал

и ранени 
 Път (Пазарджик - Пловдив) - Асеновград - Бачково - Чепеларе –  

Смолян - Рудозем - граница Гърция:  

 км.2.293 2 0 2 

 км.9.400-9.650 2 3 2 

 км.11.500-11.800 3 0 5 

 км.12.400-12.600 2 0 2 

 км.19.000-19.400 2 0 3 
 

 

Община: Садово 

ПТП с пострадали, 
посетени от 

органите на МВР: 

12 

Загинали: 2 

Тежко ранени: 18 

Тенденция спрямо 
предходната година 
(спад/покачване по 

показателите ПТП, 
загинали и тежко 

ранени) 
 
Анализ на 

тенденциите  

Спад в катастрофите и ранените с 5, покачване на загиналите с 1. 
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Загинали и тежко 
ранени по вид на 
участниците в ПТП 

 водач - 1 загинал и 6 ранени 
 пешеходец – 0 
 пътник –1 загинал и 12 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 

разпределени по 
общини 

12 ПТП с 2 загинали и 18 ранени 

Причини за ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 4 1 7 

 несъобразена скорост 3 0 4 

 внезапна промяна посоката на движение  1 0 2 

 навлизане в насрещното движение  2 1 3 

 друго нарушение на водача  2 0 2 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  7 2 12 

 преобръщане на/извън пътното платно 4 0 5 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  1 0 1 
 

ПТП с деца 2 ПТП с 3 ранени 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 
 

2 ПТП с 1 ранен 

Участъци с 
концентрация на 

ПТП 

  ПТП загинали ранени 
 Път граница Югославия - Калотина - София - Пловдив –  
Хасково – Свиленград -Кап.Андреево- граница Турция:  

 км.240.000-240.500 2 1 1 
 

 

 

 

Община: Сопот 

ПТП с пострадали, 
посетени от 

органите на МВР: 

6 
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Загинали: 1 

Тежко ранени: 9 

Тенденция спрямо 
предходната година 

(спад/покачване по 
показателите ПТП, 
загинали и тежко 

ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  
 

Покачване при загиналите с 1, при ранените с 3, катастрофите остават на същото ниво. 

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач - 1 загинал и 3 ранени 
 пешеходец - 0 

 пътник – 6 ранени 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

6 ПТП с 1 загинали и 9 ранени 

Причини за ПТП 

 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 неспазване дистанция  1 0 1 

 внезапна промяна посоката на движение  1 0 1 

 навлизане в насрещното движение  1 0 3 

 неправилно преминаване в съседна лента 1 1 1 

 друго нарушение на водача  2 0 3 

неизправности по ППС:    

 други неизправности 1 0 1 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  3 1 5 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  1 0 1 

 блъскане в крайпътно съоръжение  1 0 2 

 блъскане в подпорна колона  1 0 1 
 

ПТП с деца няма 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

няма 
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Участъци с 
концентрация на 
ПТП 

  ПТП загинали ранени 

 Път граница Македония - Гърляно - Кюстендил - Перник –  
София – Казанлък - Сливен - Лозенец - Бургас:  

 км.253.020-253.400 2 1 2 
 

 

Община: Стамболийски 

ПТП с пострадали, 
посетени от 
органите на МВР: 

29 

Загинали: 2 

Тежко ранени: 37 

Тенденция спрямо 
предходната година 

(спад/покачване по 
показателите ПТП, 

загинали и тежко 
ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  

Покачване на катастрофите с 15, на ранените с 21, загиналите остават на същото ниво. 

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач - 0 загинали и 16 ранени 
 пешеходец – 0 загинали и 2 ранени 

 пътник –0 загинали и 19 ранени 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 
общини 

29 ПТП с 2 загинали и 37 ранени 

Причини за ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 4 1 3 

 несъобразена скорост 5 0 9 

 неспазване дистанция  5 0 9 

 внезапна промяна посоката на движение  5 0 6 

 неправилно завиване 1 0 1 

 навлизане в насрещното движение  1 0 2 
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 употреба на алкохол или упойващи средства 1 0 1 

 друго нарушение на водача  6 1 5 

недостатъци на пътните условия:    

 неравности по пътното покритие 1 0 1 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  9 0 17 

 блъскане на пешеходец  4 2 2 

 преобръщане на/извън пътното платно 3 0 5 

 блъскане в спряно/паркирано ППС  3 0 3 

 блъскане в дърво/стълб 1 0 1 

 блъскане в крайпътно съоръжение  4 0 4 

 блъскане в предпазна ограда  2 0 2 

 блъскане на велосипедист  1 0 1 

 блъскане на каруца  1 0 1 

 друг вид ПТП  1 0 1 
 

ПТП с деца 3 ПТП с 4 ранени 

ПТП с възрастни  
над 65 г. 
 

3 ПТП с 3 ранени 

Участъци с 
концентрация на 

ПТП 
 

  ПТП загинали ранени 
 Път граница Македония - Гърляно - Кюстендил - Перник –  
София –Казанлък - Сливен - Лозенец - Бургас:  

 км.110.000 2 0 4 

 (Пазарджик - Пещера) - Бяга - Исперихово - Йоаким 
Груево - Пловдив    

 км.17.000-17.500 3 0 4 
 

 

 

 

Община: Съединение 

ПТП с пострадали, 

посетени от органите 
на МВР: 

12 
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Загинали: 2 

Тежко ранени: 15 

Тенденция спрямо 
предходната година 

(спад/покачване по 
показателите ПТП, 
загинали и тежко 

ранени) 
 

Анализ на 
тенденциите  

Спад при катастрофите с 1, покачване на ранените с 1, загиналите остават на същото 
ниво. 

Загинали и тежко 
ранени по вид на 
участниците в ПТП 

 водач - 2 загинали и 7 ранени 
 пешеходец – 0 загинали и 1 ранен 
 пътник –0 загинали и 7 ранени 

ПТП, загинали и 
тежко ранени, 

разпределени по 
общини 

12 ПТП с 2 загинали и 15 ранени 

Причини за ПТП 
 

 
П Т П загинали ранени 

нарушение на водач:    

 отнемане предимство 1 0 3 

 несъобразена скорост 4 1 6 

 неспазване дистанция  1 1 0 

 внезапна промяна посоката на движение  3 0 3 

 навлизане в насрещното движение  1 0 1 

 друго нарушение на водача  1 0 1 

недостатъци на пътните условия:    

 недостатъци в сигнализацията с маркировка 3 0 3 

 неравности по пътното покритие 1 0 1 

 повреди по банкетите/тротоарите 1 0 1 
 

ПТП по вид 
 

 
П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  1 0 3 

 блъскане на пешеходец  1 0 1 

 преобръщане на/извън пътното платно 3 0 6 

 блъскане в дърво/стълб 3 1 2 

 блъскане в крайпътно съоръжение  1 0 1 
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 блъскане на велосипедист  2 1 1 

 блъскане на животно  1 0 1 
 

ПТП с деца няма 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 

4 ПТП с 3 ранени 

Участъци с 

концентрация на 
ПТП 

Няма места с повече от 1 ПТП на територията на общината за годината 

 

Община: Хисаря 

ПТП с пострадали, 
посетени от 
органите на МВР: 

10 

Загинали: 1 

Тежко ранени: 17 

Тенденция спрямо 

предходната година 
(спад/покачване по 
показателите ПТП, 

загинали и тежко 
ранени) 

 
Анализ на 
тенденциите  

Покачване на катастрофите с 4, на загиналите с 1, на ранените с 6. 

Загинали и тежко 
ранени по вид на 

участниците в ПТП 

 водач - 1 загинал и 4 ранени 
 пешеходец – 0 загинали и 1 ранен 

 пътник –0 загинали и 12 ранени 

ПТП, загинали и 

тежко ранени, 
разпределени по 

общини 

10 ПТП с 1 загинал и 17 ранени 

Причини за ПТП 

 

  П Т П загинал

и 

ранени 

 нарушение на водач:    

 внезапна промяна посоката на движение  5 1 8 

 неправилно завиване 1 0 1 
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 навлизане в насрещното движение  2 0 6 

 друго нарушение на водача  1 0 1 
 

ПТП по вид 

 

  П Т П загинали ранени 

 сблъскване между МПС  3 0 7 

 преобръщане на/извън пътното платно 3 0 4 

 блъскане в дърво/стълб 2 1 4 

 блъскане в препятствие на пътя  1 0 1 

 друг вид ПТП  1 0 1 
 

ПТП с деца 4 ПТП с 1 загинал и 4 ранени 

ПТП с възрастни  

над 65 г. 
 

няма 

Участъци с 

концентрация на 
ПТП 

Няма места с концентрация на ПТП с пострадали лица 

 

     1.3 Пътнотранспортен травматизъм и дейност на ЦСМП  

/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: 937 пациенти, починали на място – 14 души. 

 брой на транспортирани до лечебни заведения пострадали и диагнози: 870 пострадали с различни по 
вид и тежест травми. Най-тежките са съчетаните и политравми свързани с опасност за живота. Чести са 
черепно-мозъчните травми на гърдите, корем, фрактури и контузии на крайници, разкъсно-контузни и 

порезни рани. Травматизма се характеризира с голямо разнообразие и степен на увреда свързан с 
продъжителна нетрудостпособност и не рядко инвалидизация. 

 време за реакция: Всички случаи свързани с ПТП и данни за пострадали се обслужват с код А1 
8червен/, като към мястото на инцидента се изпраща най-близко разположения свободен спешен екип. 
Времето за пристигане зависи от отстоянието, пътната инфраструктура и климатичните условия. 
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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/ 
 
  

 
     

В ДОБРО 

СЪСТОЯНИЕ

В СРЕДНО 

СЪСТОЯНИЕ

В ЛОШО 

СЪСТОЯНИЕ

С настилка
Без

 настилка
Асфалтобетон Биндер

Повърхност

на

 обработка

Паважна 

наст.

Цименто 

бетонна 

наст.

Тр.кам.

наст.

Грапави 

асф. 

покрития

49,857 37,184 12,673 0 49,857 49,857 21,684

129,236 43,238 76,03 9,968 129,236 129,236 11,833

239,206 143,222 16,178 75,026 234,426 4,78 213,241 0,08 21,105 21,105

574,275 223,456 152,826 154,674 530,956 43,319 496,905 9,926 12,272 4,312 0,081 7,46 12,272

0

27,306 5,2 3,363 18,743 27,306 27,306

1019,88 452,3 261,07 258,411 971,781 48,099 916,545 10,006 33,377 4,312 0,081 7,46 66,894

В ДОБРО 

СЪСТОЯНИЕ

В СРЕДНО 

СЪСТОЯНИЕ

В ЛОШО 

СЪСТОЯНИЕ
С настилка

Без

 настилка
Асфалтобетон Биндер

Повърхност

на

 обработка

Паважна 

наст.

Цименто 

бетонна 

наст.

Тр.кам.

наст.

Грапави 

асф. 

покрития

170,643 96,123 38,337 170,643  165,432 5,211

204,492 93,746 53,375 44,001 191,122 13,37 181,097 3,768 6,257

136,277 39,08 16,77 75,647 131,5 4,78 131,384 0,08 0,033

162,684 141,22 4 16,72 161,94 0,744 160,145 0,511 0,081 1,203

157,191 34,758 54,632 38,596 127,99 29,205 94,609 33,377 45,11

161,287 42,173 92,747 26,367 161,29 156,572 21,484

СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА

ОБЩО ОПУ-ПЛОВДИВ

в километри

Всичко

ОПУ-Пловдив

ОБЩО ОПУ-ПЛОВДИВ

в километри

СТОЙНОСТИ В КИЛОМЕТРИ

СТОЙНОСТИ В КИЛОМЕТРИ

АМ "Тракия"

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

Без настилка

Пътни връзки

Сектор Карлово

Сектор Граф Игнатиево

Сектор Стряма

Сектор Първомай

Сектор Йоаким Груево

Сектор Асеновград
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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  
 
 

Асеновград 

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

- улици: 437 км. 
 

Дължина на 

улична мрежа 
/км/ 

- общински пътища: 160 км. 

 

Настилки  
/състояние/ 

 

 
2.2 Настилки: 

 
– по улици:  

 
Общо състояние: задоволително 

 
Основни видове деформации:  

Съществуващата асфалтова настилка е  в задоволително състояние , с единични и 

мрежовидни пукнатини, (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
Съществуващата паважна настилка е със слягания. Съществуващата трошенокаменна 

настилка е с неравности.  
 
(единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 50% 

 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: задоволително 

 
Основни видове деформации:  
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Загуба на напречна и надлъжна равност, пропадания в отделни участъци, надлъжни, 
напречни и мрежовидни пукнатини. Настилката е загубила своята носимоспособност. 
(единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 50% 

 

Сигнализация и 

маркировка 
/състояние/ 
 

– по улици:  

 
Общо състояние: задоволително 
 

Основни видове несъответствия: По уличната мрежа на селата на територията на 
Общината липса на пътни знаци и маркировка  

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 40% 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние: задоволително 

 
Основни видове несъответствия: Остарели пътни знаци, на места липса на 
маркировка 

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 50% 

Банкети 
/състояние/ 

 

по улици:  
 

Общо състояние:   задоволително 
 
Основни видове несъответствия:  затруднена проходимост, растителност 

 
Процентен дял липсващи банкети: 0 

 
 
по общински пътища:  

 
Общо състояние:     незадоволително 

 
Основни видове несъответствия:    липса на отводнителни съоръжения твия:   

недостатъчна ширина, затруднена проходимост поради растителност , липса на 
отводнителни съоръжения 
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Процентен дял липсващи банкети: 10% 

Ограничителни 
системи 
/състояние/ 

 

Общо състояние: задоволително 
 
Основни видове несъответствия: На места липсват ограничителни системи 

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 50% 

 
– по общински пътища:  
 

Общо състояние: незадоволително 
 

Основни видове несъответствия: Остарели ограничителни системи, на места липсват. 
 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 70% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 
пътеки, спирки 

на градския 
транспорт, 
подлези и 

надлези, 
осветление и 

светофари  
 

Кръстовища –  регулирани със кръгови движения и светофарни уредби в добро 

състояние; 
 Пешеходни пътеки – устроени на места с удобен достъп, 70% осветени 

 Спирките на градския транспорт - изградени джобове на 90 % от спирките; 
 Светофарни уредби – в добро състояние 

Велоалеи 
/дължина и 
състояние/ 

 

Изградено трасе на велоалея през 2021 г., което трябва да се доразвие и изгради. 
 

Прилежаща 

инфраструктура 
около учебни 

заведения и 
детски градини 
от гледна точка 

на 
безопасността 

Около учебните заведения и детски градини прилежащата инфраструктура е 

съобразена с безопасността на преминаване на деца, ученици и родители. Има 
изградени пешеходни пътеки, поставени са  предпазни огради и метални пана пред 

входовете на учебните заведения, възпрепятстващи директното излизане на пътното 
плътно. Поставени за знаци ограничаване на скоростта и са изградени напречни 
неравности за ограничаване на скоростта на МПС. 
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(места за 
пресичане и 
паркиране, 

предпазни 
огради, 

ограничения на 
скоростта, 
осветеност)  

/състояние/  
 

- Не е въведен режим на паркиране. Осветеността с допълнително осветление е на 
50 %.  

Състоянието е добро. 

Автогари, ж.п. 
гари и 

прилежащата 
към тях 
инфраструктура 

 

На територията на Община Асеновград има една автогара и една жп. гара. Автогарата 
е  собственост на частно лице,  Жп гарата на БДЖ, които са добре поддържани  

Обществен 

транспорт 
(наличие, 

средна възраст, 
географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  

 

Общественият транспорт на територията на Общината е осигурен по всички 

направления. Градският транспорт се обслужва от частни превозвачи, като средната 
възраст на автобусите е 4-8 години.  

 

Автобуси, 

извършващи 
транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 

образование 
(брой, средна 
възраст и 

техническо 
състояние)   

/състояние/  
 

Транспортът на децата и учениците се осъществява със  5 собствени автобуси със 

средна възраст 15 години, в добро техническо състояние. 
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Община  

 
 

Брезово 

 
 

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

- общински пътища: 78,2 км. 
 

 

Дължина на 

улична мрежа 
/км/ 
 

- улици:   128 км. 

 
 

Настилки  
/състояние/ 

 

– по улици:  
 

Общо състояние: задоволително 
 

Основни видове деформации: Съществуващата асфалтова настилка е  в задоволително 
състояние , с единични и мрежовидни пукнатини, (единични пукнатини, мрежовидни 
пукнатини, слягания и др.) Съществуващата паважна настилка е със слягания. 

Съществуващата трошенокаменна настилка е с неравности.  
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:  35 %  
 

– по общински пътища:  

 
Общо състояние: задоволително 

 
Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини, слягания 

(единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:  25 % 

 
 

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 
 

– по улици:  
 

Общо състояние:  задоволително 
 
Основни видове несъответствия: сигнализация има само на част от кръстовищата 
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:  60 % 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние:    задоволително 

 
Основни видове несъответствия: липсва маркировка на част от общинските пътища. 
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:  30 % 
 

Банкети 
/състояние/ 

 

– по улици:  
 

Общо състояние: добро 
 
Основни видове несъответствия: липса на банкет в следствие на пропадания 

 
Процентен дял липсващи банкети:  40% 

 
– по общински пътища:  

 

Общо състояние: добро 
 

Основни видове несъответствия: липса на банкет, в следствие на разрушаване от 
повърхностни дъждовни води 
 

Процентен дял липсващи банкети: 20% 
 

Ограничителни 
системи 

/състояние/ 
 

Общо състояние:  добро 
 

Основни видове несъответствия: деформирани предпазни мантинели 
 
Процентен дял липсващи ограничителни системи:     5% 

 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние:  добро 

 
Основни видове несъответствия: деформирани предпазни мантинели 
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Процентен дял липсващи ограничителни системи:   5% 

 

Кръстовища, 
пешеходни 

пътеки, спирки 
на градския 

транспорт, 
подлези и 
надлези, 

осветление и 
светофари  

 

Пешеходните пътеки се пребоядисват периодично, кръстовищата, пешеходните пътеки 

и автобусните спирки са осветени. 

На територията на общината няма подлези, надлези и сфетофари.  

Автобусни спирки – 32 бр. 

Пешеходни пътеки – 34 бр. 

Кръстовища – 154 бр. 

Наличните елементи от БДП са в добро състояние. 

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/  

 

Добра 
 

Навсякъде около учебните заведения и детски градини има улично осветление.  
Поддържа се хоризонталната маркировка и вертикалната знакова сигнализация. 

Около училищата и детските градини скоростта на движение е ограничено до 30 
км./час. 
 

Добра 

 

Навсякъде около учебните заведения и детски градини има улично осветление.  

Поддържа се хоризонталната маркировка и вертикалната знакова сигнализация. 

Около училищата и детските градини скоростта на движение е ограничено до 30 

км./час. 

Прилежащата инфраструктура около учебните заведения и детски градини е в много 

добро състояние. 

Обособени са места за паркиране със съответната вертикална сигнализация. 
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Автогари, ж.п. 

гари и 
прилежащата 
към тях 

инфраструктура 
 

 

няма 

Обществен 
транспорт 

(наличие, 
средна възраст, 
географско 

покритие, 
свързаност) 

/състояние/  
 

 
На територията на общината е развит автомобилния транспорт. 

Съгласно Областната транспортна схема, имаме следните направления: 
 
Тюркмен-Пловдив, Пловдив-Сърнегор, Пловдив-Върбен, Пловдив-Златосел, Пловдив-

Розовец 
 

Изпълнява се и автобусен превоз на пътници по направления от Общинската 
транспортна схема, като има покритие на всички населени места в общината. 
 

Автобуси, 
извършващи 

транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 
образование 

(брой, средна 
възраст и 

техническо 
състояние)   
/състояние/  

 

 
6 /шест/ броя- добро техническо състояние 

 
6 /шест/ броя- добро техническо състояние, със средна възраст 10 години. 

 

Община  

 
 

Калояново  

 
 

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

- 52 км 
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Дължина на 
улична мрежа 
/км/ 

 

 -   151 км 

Настилки  

/състояние/ 
 

 

– по улици:  

 
Общо състояние: Задоволително. Голяма част от уличната мрежа (около 50%) няма 
асфалтово покритие. 

 
Основни видове деформации: мрежовидни пукнатини, дупки, слягания (единични 

пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 10% 

 

– по общински пътища:  

 
Общо състояние: В голямата си част в много добро състояние 

 
Основни видове деформации: единични пукнатини, слягания и др. 

(единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 5% 
 

 

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 
 

– по улици:  

 
Общо състояние: задоволително. Поставена маркировка пред училища и детски 

градини и натоварени участъци. 

 

Основни видове несъответствия: на места маркировката се зацапва и изтърква 

поради интензивното движение на ППС. 

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 20% 
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– по общински пътища:  

Общо състояние: много добро 

 

Основни видове несъответствия: При констатиране на липсващи пътни знаци, същите 

се възстановяват своевременно.  

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 5% 

 

Банкети 
/състояние/ 
 

– по улици:  

Общо състояние: задоволително 

Основни видове несъответствия: липсват банкети по уличната мрежа, през летния 

сезон се затревяват и е необходимо почистване 

Процентен дял липсващи банкети: 10% 

– по общински пътища:  

Общо състояние: много добро 

Основни видове несъответствия: периодично и на отделни участъци затревяване, 

което се отстранява чрез използване на хербициди 

Процентен дял липсващи банкети: 2% 

 

Ограничителни 
системи 
/състояние/ 

 

Общо състояние: добро 
 
Основни видове несъответствия: на отделни малки участъци се наблюдава липса на 

светлоотразителните елементи от мантинелите, което е в резултат на кражба от 
недобросъвестни граждани 

 
 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 5% 
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– по общински пътища:  

 

Общо състояние: много добро 
 

Основни видове несъответствия: При получено ПТП в участък с мантинели, същите са 
изкривени. Вземат се необходимите мерки за поправката им 
 

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 2% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 
пътеки, спирки 
на градския 

транспорт, 
подлези и 

надлези, 
осветление и 
светофари  

 

Няма 

 
Всички възлови кръстовища са с хоризонтална маркировка и сигнализация и 
целогодишно се поддържат. 

Пешеходните пътеки се подновяват ежегодно. Около 50% от спирките имат нужда от 
подмяна на конструкцията за подслоняване на гражданите. 

Подлези и надлези няма изградени. 
Светофари няма изградени.  
 

 

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 

Положена маркировка, наличие на пътни знаци, обособени места за пресичане. 

Осветление налично. 

Маркировката се подновява ежегодно. Ограничителите за скорост около учебните 

заведния и детските градини са от асфалт. Има поставени огради за предпазване от 

внезапно излизане на деца на пътното платно. Местата за пресичане са добре 

осветени. 
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скоростта, 
осветеност)  
/състояние/  

 

Автогари, ж.п. 

гари и 
прилежащата 

към тях 
инфраструктура 
 

Няма  

 

Обществен 
транспорт 

(наличие, 
средна възраст, 

географско 
покритие, 
свързаност) 

/състояние/  
 

няма 
 

Автобуси, 
извършващи 

транспорт в 
системата на 
училищното и 

предучилищното 
образование 

(брой, средна 
възраст и 
техническо 

състояние)   
/състояние/  

 

3 броя добро състояние възраст 10-15 години. 1 брой нов. 
 

Община  

 
 

Карлово 

Дължина на 
общинска пътна 
мрежа /км/ 

- общински пътища:141,889км 
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Дължина на 
улична мрежа 
/км/ 

 

- улици:344,995км 
 

Настилки  

/състояние/ 
 

/моля опишете/ 

– по улици:  
 

Общо състояние: добро.. 
 
Основни видове деформации: пукнати, дупки и пропадания/слягания/ (единични 

пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 30% 
 

– по общински пътища:  

 
Общо състояние: добро 

 
Основни видове деформации: пукнати, дупки и пропадания/слягания/  
(единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 20% 

 
 

Сигнализация и 
маркировка 
/състояние/ 

 

– / по улици:  
 
Общо състояние:добро 

 
Основни видове несъответствия: несъответствия почти няма, когато в следствие на 

ПТП или кражба на пътен знак, веднага се реагира и липсващия/щите се 
възстановява веднага 
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 30% 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние:добро 

 
Основни видове несъответствия: липса на маркировка  
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:20% 
 

 

Банкети 

/състояние/ 
 

– по улици:  

 
Общо състояние: добро.. 

 
Основни видове несъответствия:липса на банкет, в следствие на пропадане или 
текуща ремонтна дейност 

 
Процентен дял липсващи банкети: 10% 

 
– по общински пътища:  
 

Общо състояние:добро 
 

Основни видове несъответствия: липса на банкет, в следствие на разрушаване от 
течаща вода, замръзване и др. 
 

Процентен дял липсващи банкети:15% 
 

Ограничителни 
системи 

/състояние/ 
 

Общо състояние: мн. добро 
 

Основни видове несъответствия: счупване на предпазни мантинели, в следствие на 
ПТП 
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 5% 
 

– по общински пътища:  
 
Общо състояние: много добро. 

 
Основни видове несъответствия: счупване на предпазни мантинели, в следствие на 

ПТП  
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 5% 
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Кръстовища, 
пешеходни 
пътеки, спирки 

на градския 
транспорт, 

подлези и 
надлези, 
осветление и 

светофари  
 

/90% от кръстовища, пешеходните пътеки са в съответтсввие с изискванията , 
ежегодно се подновяват пешеходните пътеки. Автобусните спирки се поддържат, като 
през 2020 са изградени 2 нови спирки в гр. Карлово, през 2021-1 бр. На територията 

на Общината има :1 бр. подлез,2 бр. надлези, които са в сравнително добро 
състояние; има 4 бр. светофарни уредби, като 2 от тях са чисто нови, а другите са с 

нови секции 
 
 

Велоалеи 
/дължина и 

състояние/ 
 

7,5 км. 
7,5 км. 

Много добро 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/  
 

На всякъде около учебни заведения има осветление, предпазни парапети, поддържана 
хоризонтална маркировка и вертикална знакова сигнализация. 
 

На всякъде около учебни заведения има осветление, предпазни парапети, поддържана 
хоризонтална маркировка и вертикална знакова сигнализация. 

Ежемесечно се поддържа хоризонталната и вертикалната знакова сигнализация, като 
преди започване на учебната година се прави ежегоден преглед и възстановяване на 
липси. 

Автогари, ж.п. 
гари и 

прилежащата 
към тях 

инфраструктура 
 

На територията на Община Карлово има две действащи автогари- в гр. Баня и гр. 
Карлово и 7бр. ЖП Гари.  

ЗАДОВОЛИТЕЛНО 
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Обществен 
транспорт 
(наличие, 

средна възраст, 
географско 

покритие, 
свързаност) 
/състояние/  

 

В цялата Община има свързаност на обществения автобусен превоз 
 
Транспортните потребностите на населението отговарят на възможностите на 

превозвачите 

Автобуси, 

извършващи 
транспорт в 

системата на 
училищното и 
предучилищното 

образование 
(брой, средна 

възраст и 
техническо 
състояние)   

/състояние/  
 

Общо 4 бр. на около12г. в добро техническо състояние. 

 
 

 

Община  
 

 

Кричим 
 

 

Дължина на 

общинска пътна 
мрежа /км/ 

- общински пътища: На територията на община Кричим общинските пътища са с 

обща дължина 3,803 км, от които: 
• път № PAZ 1041, с наименование /ІІІ-375, Бяга – Исперихово/ - Козарско – 
граница общ. (Брацигово – Кричим) – Кричим /ІІІ – 866/ от км 4+300 до км 6+763 с 

обща дължина 2,463 км. Този път осигурява пътната връзка със съседната област 
Пазарджик. 

• път № PDV 1100, с наименование /ІІІ – 866/ Кричим – ж.п. гара Кричим от км 
0+000 до км 1+340, с обща дължина 1,340 км. 

Дължина на 
улична мрежа 
/км/ 

- улици: Общата дължина на уличната мрежа в гр. Кричим е 32,6 км. Дължината 
на първостепенната улична мрежа е 8,4 км. Цялата площ на града в регулационни 
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 граници е 5,5 км2, от което следва че плътността на уличната мрежа е 5,9 км/км2, а на 
първостепенната улична мрежа е 1,5 км/км2. 

Настилки  
/състояние/ 
 

– по улици:  
 
Общо състояние: Дължината на вътрешната улична мрежа на община Кричим е около 

32 км, от които с трайна настилка 85% и 15% са без трайна настилка. По-голямата 
част от улиците без трайна настилка са  в кв. Крайречен, около 12%., а 3% са в 

покрайнините на града. Изградената вътрешна пътна мрежа е с трайна настилка 
асфалтобетон и паваж.  
През 2014 г. е извършена рехабилитация на 164 м улична мрежа, а именно: по ул. „В. 

Левски” (58 м), продължение на ул. „Ген. Заимов” (36 м) и част от ул. „Русия” (70 м). 
Положеният асфалт е в много добро състояние. 

През 2013 г. – 2014 г. на територията на община Кричим се реализират строително-
монтажни дейности по проект: „Доизграждане, реконст-рукция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Кричим”. След 

постигнато споразумение между община Кричим и фирмата изпълнител и с оглед 
наличния по бюджета на проекта ресурс, със средства от проекта бяха асфалтирани 

по-голямата част от улиците заложени в Списъка за капиталови разходи за 2014 г. и в 
приетата с Решение № 239, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 г. на Общински съвет 
при Община Кричим „Програма за ремонт на улици без настилка в гр. Кричим”, а 

именно: ул. „Ген. Столетов”, ул. „Одеса”, ул. „Пирин”, ул. „Св. Илия”, ул. „Васил 
Априлов”, бул. „Кирил и Методий”, ул. „Дружба”, ул. „Свобода”, ул. „Пловдив”, ул. „Г. 

Милев”, ул. „Ген. Гурко”, ул. „Средна гора”, част от ул. „Бобище”, част от ул. 
„Търговска” и част от ул. „Витоша”. Положената настилка е в добро състояние. 
В изпълнение на приетата през 2015 г. „Програма за ремонт на улици без настилка в 

гр. Кричим”, и заложените в Списъка за капиталови разходи за 2015 г. бе извършена 
рехабилитация  на общински улици на територията на град Кричим, а именно: ул. 

"Витоша", ул. “Цар Иван Асен II", ул. "1-ви май", ул. "Антонивановци", ул. "Н. Петков", 
кръстови-щето между ул. "Васил Левски", ул. "Ал. Стам-болийски" и ул. "Варна". 

Положената настилка е в добро състояние. 
През 2020 г. в изпълнение на проект „Рехабилитация на част от първостепенна и 
второстепенна улична мрежа на община Кричим”, финансиран от ПРСР е извършена 

рехабилитация на 2,04 км улична мрежа, както следва: ул. „Въча”; ул. „Ст. Гънин”; ул. 
„Тодор Каблешков”; ул. „Митко Палаузов”; ул. „Георги Кирков”; ул. „Антонивановци” – 

в участъка между кръстовищата с бул. „Родопи” и ул. „Калето”; ул. „Спартак” – в 
участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен II” и ул. „Георги Кирков”; ул. 
„Венера” бул. „Цар Иван Асен II” – в участъка между кръстовището с ул. „Н. Вапцаров” 
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и пл. „Демокрация”. Същата е въведена в експлоатация с разрешение за ползване № 
ДК-07-Пд-285 от 02.09.2020 г. Положеният асфалт е в много добро състояние 
 

Основни видове деформации: част от уличната мрежа се наблюдават единични 
пукнатини, мрежовидни пукнатини и слягания. 

 
Основни видове деформации: част от уличната мрежа се наблюдават единични 
пукнатини, мрежовидни пукнатини, и слягания. 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 0 

 
– по общински пътища:  
 

Общо състояние:  
В изпълнение на  Решение № 131, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 г. на 

Общински съвет при община Кричим бе реализиран проект „Подобряване на 
мобилността в община Кричим чрез ремонт на общински път Кричим – ЖПГ Кричим” 
финансиран по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските 

райони” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. Обекта е въведен 
в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1521 от 14.09.2015 г. на 

заместник-началника на ДНСК към МРРБ.  
В изпълнение на Решение № 112, взето с Протокол № 11 от 28.09.2016 г.   на 

Общински съвет при община Кричим за реализиране на проект „Реконструкция и 
рехабилитация на Общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга - Исперихово/ - Козарско - 
Граница общ. (Брацигово - Кричим) Кричим - /Ш-866/. в участък от Граница общ. 

(Брацигово-Кричим) до начало гр. Кричим“. финансиран по мярка 7.2. "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" с идентификационен номер 16/07/2/0/00524, бе входирано проектно 
предложение. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-
ПД-287 от 30.12.2019 г. издадено от Началника на РДНСК Пловдив.  

 
Основни видове деформации: Няма  

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 0% 

Сигнализация и 
маркировка 
/състояние/ 

 

 
по улици:  
 

Общо състояние: добро 
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С одобрения ГПОД Съществуващото пътно знаково стопанство е допълнено с 
необходимите пътни знаци. Изготвена е спецификация на новите пътни знаци, които е 
необходимо да се поставят, тези за демонтиране и тези, които не съответстват на 

новата организация на движение и е необходимо да се премахнат. 
Върху схемите за знаковото стопанство е изчертана и хоризонталната маркоровка по 

главната улична мрежа в кръстовищата, зони за преход, ленти за завиване и прочие. 
Съгласно Решение №16 на Министерски съвет от 17.01.2019 г. се одобриха мерки за 
ограничаване на пътнотранспортния травматизъм.  За намаляване на смъртните 

случаи и тежките наранявания от пътнотранспортни произшествия се препоръчва на 
стопаните на пътищата, предназначени за обществено ползване да предвидят 

краткосрочни и дългосрочни мерки в Генералния план за организация на движението 
за повишаване на безопасността на движението. Съгл.т.3.5 се препоръчват мерки за 
успокояване на движението на входовете в населените места, през които преминават 

транзитно трасета от републиканската пътна мрежа. 
В тази връзка в схема № 7 е онагледено изграждане на острови в средата на уличното 

платно при всички входове към града. На определено разстояние преди началото на 
населеното място се ограничава изпреварването, като това е и началото на оптична 
маркировка, която продължава до предпазните острови, които се изграждат в средата 

на пътното платно. Скоростта на движение преди населеното място постепенно се 
намалява, като се поставя знак за ограничение на скоростта до 70 км/ч, при 

указателна табела за населено място скоростта се указва отново, но 50км/ч. На 
мястото на стеснението на пътното платно да се изгради концентрирано осветление.  

Задължително е пешеходните пътеки тип „Зебра“ да се изпълняват при последващо 
премаркиране с надпис „Погледни“, съгласно Наредба №2 за сигнализация на 
пътищата с пътна маркировка. Задължително условие за пътната безопасност е да се 

поддържа винаги ясна маркировка по уличната мрежа на града. 
 

Основни видове несъответствия: вертикална сигнализация за подмяна  
 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 30% 

 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: отлично 
Сигнализацията и маркировката по общинската пътна мрежа е поставена при 

реализирането на проект „Подобряване на мобилността в община Кричим чрез ремонт 
на общински път Кричим – ЖПГ Кричим” и проект „Реконструкция и рехабилитация на 

Общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. 
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(Брацигово - Кричим) Кричим - /Ш-866/. в участък от Граница общ. (Брацигово-
Кричим) до начало гр. Кричим“. 
 

Основни видове несъответствия: няма  
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 0% 
 

Банкети 
/състояние/ 
 

– по улици:  
 
Общо състояние: По уличната мрежа на гр. Кричим не са предвидени и няма изградени 

банкети. 
 

Основни видове несъответствия: няма несъответствия. 
 
Процентен дял липсващи банкети: 0% 

 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: Единствено по Общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга - Исперихово/ 
- Козарско - Граница общ. (Брацигово - Кричим) Кричим - /Ш-866/. в участък от 

Граница общ. (Брацигово-Кричим) до начало гр. Кричим“ има банкети, които са в 
отлично състояние. 

 
Основни видове несъответствия: няма несъответствия 
 

Процентен дял липсващи банкети: 0% 

Ограничителни 

системи 
/състояние/ 

 

Общо състояние: отлично 

на входно изходните артерии на община Кричим има монтирани знаци за ограничение 
на скоростта до 50км/ч. 

В ГПОД се предвижда изграждане на острови в средата на уличното платно при всички 
входове към града. На определено разстояние преди началото на населеното място се 
ограничава изпреварването, като това е и началото на оптична маркировка, която 

продължава до предпазните острови, които се изграждат в средата на пътното платно. 
Скоростта на движение преди населеното място постепенно се намалява, като се 

поставя знак за ограничение на скоростта до 70 км/ч, при указателна табела за 
населено място скоростта се указва отново, но 50км/ч. На мястото на стеснението на 

пътното платно да се изгради концентрирано осветление.  
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Основни видове несъответствия: няма 
 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0% 

 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: отлично 
Ограничителните системи по общинската пътна мрежа е поставена при реализирането 

на проект „Подобряване на мобилността в община Кричим чрез ремонт на общински 
път Кричим – ЖПГ Кричим” и проект „Реконструкция и рехабилитация на Общински 

път PAZ 1041 /III-375. Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово - 
Кричим) Кричим - /III-866/. в участък от Граница общ. (Брацигово-Кричим) до начало 
гр. Кричим“. 

 
Основни видове несъответствия: няма   

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0% 

Кръстовища, 
пешеходни 
пътеки, спирки 

на градския 
транспорт, 

подлези и 
надлези, 
осветление и 

светофари  
 

Инженерно-техническите мероприятия за реализирането на ГПОД са: 
 
1. Извършват се реконструкции на няколко кръстовища на територията на града: 

 
 Най-много ПТП са се случили на кръстовището на ул. „Н. Й. Вапцаров“ с бул. 

„Цар Иван Асен II“ – 7 броя за последните 5 години. Улица „Н. Й. Вапцаров“ става 
улица с предимство, като това се обозначава със съответните пътни знаци, цялото 
кръстовище се изгражда като повдигнато спрямо улиците, ведно с пешеходните 

пътеки, които са на нивото на тротоарите. Пред детската градина се изграждат 
парапети, прекъснати само в областта на пешеходната пътека, а на останалите 

бордюрни криви се поставят предпазни колчета. По преценка на администрацията 
настилката на кръстовището може да бъде изпълнена от асфалт в червен цвят. На 

пешеходните пътеки задължително има надпис „Погледни“; 
 Тежки ПТП има и на кръстовището на двата републикански пътя - ул. „Райко 

Даскалов“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ и бул. „Тракия“. Тук са се случили 5 бр. тежки ПТП за 

последните 5 години. Предвижда се нова организация на движението в кръстовището, 
като се изградят нови ленти за ляво завиване, предпазни острови и изнесени 

пешеходни пътеки. Поставят се нови пътни знаци. Задължително е хоризонталната 
маркировка да се поддържа винаги в съответствие с техническите изисквания; 

 Третото кръстовище на което има концентрация на ПТП е кръстовището на ул. 

„Никола Петков“ с бул. „ Александър Стамболийски“ – 3бр. Тук мерките, които се 
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предвиждат са за реконструкция на кръстовището, като същото се изпълни като 
предвиждането по регулационен план, където пресичането на двете улици става под 
прав ъгъл и се осигурява по-добре видимостта. Изграждат се двустранно напречни 

неравности, поставя се парапет пред детска градина „Незабравка“. Поставят се новите 
пътни знаци и хоризонтална маркировка; 

 На кръстовището на бул. „ Ал. Стамболийски“ с ул. „Васил Левски“ е предвидено 
ново елипсовидно кръстовище с пет клона, като ул. „Лиляна Димитрова“ е само изход 
от кръстовището, същата е еднопосочна и тясна. Предимството е по кръговото 

движение, предвидени са нови пътни знаци и хоризонтална маркировка;  
 На бул. „Тракия“ пред парк „Европа“ и площад „Демокрация“ е предвидена нова 

организация на движението, като е оформена нова лента за ляво завиване, предпазен 
остров и пешеходна пътека в зоната между двете криви. Поставят се нови пътни знаци 
и хоризонтална маркировка. Задължително е маркировката да се поддържа винаги в 

съответствие с техническите изисквания. 
 На кръстовището на бул. „Ал. Стамболийски“ с ул. „Райко Даскалов“ се 

предвижда преоформяне на същото, като пресичането на двете улици става под прав 
ъгъл, бордюрните криви ще са с радиус R=8м., а в площта, която остава ще се 
изпълни озеленяване с ниска растителност, която няма да възпрепятства видимостта в 

кръстовището. Чрез малък тупик се осигурява достъп до двата крайни имота по бул. 
„Ал. Стамболийски“; 

 На кръстовището на ул. „Дружба“ и ул. „Русия“ се извършва преоформяне, като 
ул. „Дружба“ става второстепенна спрямо ул. „Русия“. Поставят се нови пътни знаци и 

се изгражда нова хоризонтална маркировка; 
  На кръстовището на ул. „Първи май“ и ул. „Малчика“ се извършва преоформяне, 

като на площта, която остава ще се изпълни озеленяване с ниска растителност, която 

няма да възпрепятства видимостта в кръстовището. Поставят се нови пътни знаци и се 
изгражда нова хоризонтална маркировка; 

 На кръстовището на ул. „Първи май“ и ул. „Въча“ се извършва преоформяне; 
 На кръстовището на бул. „Света Марина“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“ се извършва 

преоформяне на бордюрните криви, поставят се нови пътни знаци за предимството и 

се изгражда нова хоризонтална маркировка, която трябва да се поддържа в изрядно 
състояние; 

 На ул. „Георги Кирков“ и кръстовището й с ул. „Владая“ се извършва 
преоформяне, при което се изграждат нови паркоместа; 
2. Пешеходните пътеки на територията на гр. Кричим са тип „Зебра“ и при 

премаркиране задължително се изпълняват с надпис „Погледни“, съгласно Наредба 
№2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Задължително условие за 
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пътната безопасност е да се поддържа винаги ясна маркировка по уличната мрежа на 
града. 
3. Вътрешната линия е една – от стадиона до жп гара Кричим, като  спирките са 

правилно поставени и достатъчно на брой. Автобусните спирки преобладаващо са 
устроени в „джобове“. 

4. На територията на община Кричим няма подлези и надлези и светофарни уредби 
 
 

 

Велоалеи 

/дължина и 
състояние/ 

 

Велоалеи  

На територията на общината няма изградени велоалеи. В одобрения със Заповед № 
РД-02-09-144/03.04.2020 г. на Кмета на община Кричим Генерален план за 

организация на движението са предвидени за изграждане велоалеи предимно по 
първостепенната улична мрежа и в пешеходната зона на гр. Кричим. По всички други 
улици движението на велосипедисти няма да е забранено. в неголям град като Кричим 

придвижването на хората с велосипеди е обичайно и удобно. От друга страна 
транспортното натоварване по уличната мрежа е в нормални граници и не се създават 

опасни конфликти. 

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/  
 

Предвид осигуряване безопасността на движението на най-уязвимите участници в 

движението, децата, са предприети мерки около всички училища и детски градини, а 
именно: 
- поставяне на предпазни парапети по тротоарите пред детските заведения; 

- поставяне двустранно по улиците пред тях на пътни знаци А19 и В26 за 
ограничаване на скоростта; 

- повдигнати пешеходни пътеки. 
По бул. „Тракия“ е необходимо задължително да бъде поставено концентрирано 
осветление за пешеходните пътеки. В тези участъци скоростта на движение по 

булеварда е ограничено до 30 км/ч. 
 

Около всички учебни заведения са ситуирани пешеходни пътеки, места за паркиране 
около повечето няма или са недостатъчни. Почти навсякъде около учебните заведения 
и детски градини е въведено ограничение на скоростта - 30 км/ч; добра осветеност, 

обезопасени на 80 % с предпазни огради. 
 

Автогари, ж.п. 
гари и 

На територията на гр. Кричим има една автогара и една ж.п спирка. Прилежащата към 
тях инфраструктура е в добро състояние. 
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прилежащата 
към тях 
инфраструктура 

 

В изпълнение на  Решение № 131, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 г. на 
Общински съвет при община Кричим бе реализиран проект „Подобряване на 
мобилността в община Кричим чрез ремонт на общински път Кричим – ЖПГ Кричим” 

финансиран по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските 
райони” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. Обекта е въведен 

в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1521 от 14.09.2015 г. на 
заместник-началника на ДНСК към МРРБ.  
През 2021 г. беше изработен проект за обект „Основен ремонт /рехабилитация/ на път 

III-866 Девин-Кричим-Стамболийски от км 104+609 до км 106+010 (в регулационните 
граници на гр. Кричим)“. Трасето на същия преминава по бул. „Родопи“, пл. 

„Демокрация“ и бул. „Тракия“. 

Обществен 

транспорт 
(наличие, 
средна възраст, 

географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  
 

На територията на община Кричим е развит главно автомобилния транспорт.  

Съгласно одобрената Републиканска и Областна  транспортна схема имаме следните 
направления: 
• Пловдив – Кричим - Пловдив/ през Стамболийски/ - с възложители община 

Кричим и община Пловдив 
• Пловдив – Кричим – Пловдив / през Перущица /- с възложители община Кричим 

и община Пловдив.  
• Пещера – Кричим – Пещера - с възложители община Кричим и община Пещера 
• Кричим – Пазарджик – Кричим - с възложители община Кричим и община 

Пазарджик 
• Кричим – Жребичко - с възложители община Кричим  

• През града преминават и автобуси от автобусната линия Пловдив – Борино и 
София - Девин /с възложител община Девин/ 

Автобуси, 
извършващи 
транспорт в 

системата на 
училищното и 

предучилищното 
образование 
(брой, средна 

възраст и 
техническо 

състояние)   
/състояние/  

училищата на територията на община Кричим не разполагат с училищни автобуси. Ето 
защо община Кричим сключва договор с изпълнител с предмет, който приема да 
изпълнява специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение 

през учебната година по маршрут с. Козарско (община Брацигово, област Пазарджик) 
– гр. Кричим (община Кричим, област Пловдив). 

Община  
 

Куклен 
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Дължина на 

общинска пътна 
мрежа /км/ 

/моля опишете/ 

общински пътища:48 км. 

Дължина на 
улична мрежа 
/км/ 

 

/моля опишете/ 
улици: 48 

Настилки  

/състояние/ 
 

/моля опишете/ 

 
по улици:  

 
Общо състояние: задоволително 
 

Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания 
и др.): 

мрежовидни пукнатини, слягания   
 
Процентен дял от улиците със сериозни деформации:  50% 

 
по общински пътища:  

 
Общо състояние: незадоволително  
 

Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.): 
мрежовидни пукнатини, слягания 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации:  70% 
 

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 
 

/моля опишете/ 
 

по улици:  
 

Общо състояние: добро 
 
Основни видове несъответствия: вертикална сигнализация за подмяна 

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 20 
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по общински пътища:  
 

Общо състояние: добро 
 

Основни видове несъответствия: - вертикална сигнализация за липсващи и за 
подмяна – 250 бр. 
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:10% 
 

 

Банкети 

/състояние/ 
 

– по улици:  

 
Общо състояние: задоволително 
 

Основни видове несъответствия: не са почистени, обрасли с растителност 
 

Процентен дял липсващи банкети: 10% 
 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: задоволително  

 
Основни видове несъответствия: не са почистени, обрасли с растителност 
 

Процентен дял липсващи банкети:  10% 
 

Ограничителни 
системи 

/състояние/ 
 

по улици:  
 

Общо състояние: добро 
 
Основни видове несъответствия: липсват на всички места 

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 60% 

 
по общински пътища:  

 
Общо състояние: добро 
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Основни видове несъответствия: липсват на всички места 
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 60% 
 

Кръстовища, 
пешеходни 

пътеки, спирки 
на градския 
транспорт, 

подлези и 
надлези, 

осветление и 
светофари  
 

спирки в добро състояние; 
пешеходни пътеки в добро състояние 

 
-нерегулирани кръстовища – 50 бр. (липсва вертикална сигнализация) 
-22 бр. спирки от тях 16 бр. за ремонт 

-подлези, надлези и светофари – няма налични 
-осветени пешеходни пътеки – 7 бр. 

Велоалеи 
/дължина и 

състояние/ 
 

Няма изградени 
 

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/  

 

В добро състояние 
-16 бр. средно училище, 16 бр. ОДЗ и 16 бр. ПГ, всички са със сигнализирани места за 

пресичане, пешеходни ограждения и регулиран режим на паркиране с осигурена 
осветеност 
Около учебните заведения са взети всички необходими мерки и са предприети всички 

необходими действия за осигуряване на пътна безопасност. 
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Автогари, ж.п. 
гари и 
прилежащата 

към тях 
инфраструктура 

 

Няма на територията на общината 
 

Обществен 

транспорт 
(наличие, 
средна възраст, 

географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  
 

Наличен обществен транспорт. Средна възраст около 10 г. Покритие на всички 

населени места в общината 
 

Автобуси, 
извършващи 

транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 
образование 

(брой, средна 
възраст и 

техническо 
състояние)   
/състояние/  

 

няма 
 

Община  

 
 

Лъки 

 
 

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

-  общински пътища: 80,950 км общински пътища и 50,000 км пътища от 
републиканската пътна мрежа  

 

Дължина на 
улична мрежа 

/км/ 

- улици: 30.825 км 
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Настилки  

/състояние/ 
 

/моля опишете/ 

Общо състояние: добро 
Основни видове деформации: (единични пукнатини) 
Процентен дял от общинските улици с деформации: 10% 

– по общински пътища:  
Общо състояние: сравнително добро 

Основни видове деформации: (единични пукнатини и слягания) 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 40% 

 

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 
 

Общо състояние: добро 
Основни видове несъответствия: няма фрапиращи несъответствия 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 10% 
– по общински пътища:  

Общо състояние: не-много добро 
Основни видове несъответствия: липсват достатъчен брой огледала за обратно 
виждане и маркировка на места 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 40% 
 

 

Банкети 

/състояние/ 
 

– по улици:  

Общо състояние: добро 
– Основни видове несъответствия: няма фрапиращи несъответствия    
– по улици:  

Общо състояние: добро 
Основни видове несъответствия: няма несъответствия 

Процентен дял липсващи банкети: 10% 
– по общински пътища:  
Общо състояние: лошо 

Основни видове несъответствия: липсват банкети  
Процентен дял липсващи банкети: 70% 

 

Ограничителни 

системи 
/състояние/ 
 

- по улици: 

Общо състояние: средно добро 
Основни видове несъответствия: има изградени ограничителни системи единствено по 
мостове и стълбища  

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 70% 
– по общински пътища:  
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Общо състояние: лошо 
Основни видове несъответствия: липсва такава 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 90% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 
пътеки, спирки 

на градския 
транспорт, 
подлези и 

надлези, 
осветление и 

светофари  
 

Кръстовищата и пешеходните пътеки са в добро състояние, а всяка календарна година 

пътната маркировка се освежава. Спирки на градския транспорт, подлези и надлези, 
както и светофарни уредби няма на територията на община Лъки. 

 

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/  
 

Местата за пресичане и паркиране са обозначени със съответните обозначителни 

знаци, ограничава се скоростта с изградените за целта пешеходни пътеки, предпазни 
огради има поставени на опасните места и пешеходните мостове в общината, 

осветеността навсякъде е добра.  
 
Сигнализираните места за пресичане са общо 22 на брой. Места с пешеходни 

ограждения нямаме. 
 

Автогари, ж.п. 
гари и 

Автогара Лъки е с добра изградена пътна инфраструктура. Ж. п. гара на територията 
на община Лъки  
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прилежащата 
към тях 
инфраструктура 

 

Обществен 

транспорт 
(наличие, 

средна възраст, 
географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  

 

Обществен градски транспорт няма. Транспортната схема се извършва от фирма 

АВТОТРАНС ЛЪКИ” ЕООД. Притежават достатъчен автомобилен парк в сравнително 
добро състояние. 

 
 

Автобуси, 

извършващи 
транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 

образование 
(брой, средна 
възраст и 

техническо 
състояние)   

/състояние/  
 

Един брой училищен автобус, в добро техническо състояние. 

 
В общината функционират един брой училище – СУ „Христо Ботев” и една Детска 
градина”Юрий Гагарин”.  

Един брой училищен автобус, в добро техническо състояние. Средна възраст на 
училищен автобус – 10 години. 

 

Община  
 
 

Марица 
 

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

- общински пътища: 55 КМ 
 

Дължина на 

улична мрежа 
/км/ 

 

- улици: 367  км 

 

Настилки  

/състояние/ 

– по улици:  

асфалтова настилка: 116км 
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 - 30км – отлично състояние 
- 50 км – задоволително състояние 
- 36км – незадоволително и лошо 

 
паважна настилка: 

2 км – незадоволително състояние 
трошенокаменна настилка: 
116 км – задоволително състояние 

 
земни настилки: 

 135 км – лошо състояние 
 

Общо състояние: НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО 

 
Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания 

и др. 
 
Процентен дял от общинските УЛИЦИ със сериозни деформации: 32% 

 
– по общински пътища:  

асфалтова настилка:  
-незадоволително 42.2км.,  

- добро 5,5км 
 
паважна настилка: 

Лошо състояние -2,3км 
трошенокаменна настилка: 5,0 км – незадоволително състояние 

 
Общо състояние: НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО 
 

Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др. 
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 76,7% 
 

 

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 

– по улици:  
 

Общо състояние: ЛИПСВА В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ 
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Основни видове несъответствия: ЛИПСВА В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ 
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 91,70% 
 

– по общински пътища:  
 

Общо състояние: незадоволително 

 
Основни видове несъответствия:  24,85км –  с амортизирани пътни знаци, слаба 

светлоотразителност; 
35км – с липсваща маркировка 
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 54,4% 
 

Банкети 
/състояние/ 

 

– по улици:  
 

Общо състояние: Няма улици с банкети 
 
Основни видове несъответствия: ……………………………………………  

 
Процентен дял липсващи банкети: …………………………………………………… 

 
– по общински пътища:  
 

Общо състояние: незадоволително 
 

Основни видове несъответствия: КОМПРОМЕТИРАНИ,С НЕРАВНОСТИ, С НАРУШЕНА 
ЦЯЛОСТ И КОНСТРУКЦИЯ.  

Процентен дял липсващи банкети: 1% 
 

Ограничителни 

системи 
/състояние/ 

 

– по общински пътища:  

 
Общо състояние: незадоволително 

 
Основни видове несъответствия: не съответстват на Технически правила за 

приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на 
АПИ от 2010г 
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Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0% 

 

Кръстовища, 
пешеходни 

пътеки, спирки 
на градския 

транспорт, 
подлези и 
надлези, 

осветление и 
светофари  

 

33 броя автобусни спирки; 30 броя пешеходни пътеки; 2 бр. светофарни уредби – в 

добро състояние; 

 

3.7 Велоалеи – няма велоалеи на територията на общината. 

3.8 Прилежаща инфраструктура около учебни заведения и детски градини от 

гледна точка на безопасността (места за пресичане и паркиране, предпазни 

огради, ограничения на скоростта, осветеност)   

Добро състояние, подсигурени  са предпазни огради и вертикална сигнализация 

Пешеходни пътеки в зоната на автобусни спирки са в добро експлоатационно 

състояние. С вертикална сигнализация и хориознтална маркировка. 

С осигурена осветеност в тъмната част на денонощието. 

Осигурена е техническа поддръжка на съществуващите 2 бр.светофарни уредби. 

Същите са в добро експлоатационно състояние. 

 

Велоалеи 
/дължина и 

състояние/ 
 

НЯМА ИЗГРАДЕНИ  
 

Прилежаща 
инфраструктура 
около учебни 

заведения и 
детски градини 

от гледна точка 
на 
безопасността 

(места за 
пресичане и 

паркиране, 

Добро състояние, подсигурени  са предпазни огради и вертикална сигнализация. 

Местата за пресичане – пешеходни пътеки , в това число повдигнати . С необходимата 

хоризонтална и вертикална сигнализаиця, в това чсило ограничение на скоростта . 

Осетени през тъмната част на деноношието. 

Предпазните огради са осигурени пред входовете на всички учебни заведения и 

всички са в добро състояние.  
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предпазни 
огради, 
ограничения на 

скоростта, 
осветеност)  

/състояние/  
 

Автогари, ж. п. 
гари и 
прилежащата 

към тях 
инфраструктура 

 

на територията на община Марица няма автогари и ж.п.гари.  

 

Разположени са 4 броя ж. п. спирки. 

 

Обществен 
транспорт 

(наличие, 
средна възраст, 
географско 

покритие, 
свързаност) 

/състояние/  
 

Незадоволително състояние, средна възраст 10г. 

 

Автобуси, 
извършващи 
транспорт в 

системата на 
училищното и 

предучилищното 
образование 
(брой, средна 

възраст и 
техническо 

състояние)   
/състояние/  

 

2 броя училищни автобуси, средна възраст 10г., в добро техническо състояние. 
 
 

Община  
 

 

Перущица 
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Дължина на 
общинска пътна 
мрежа /км/ 

- общински пътища: 16,8км общински път PDV 1323/III-866/ Скобелево-Перущица-
Йоаким Груево 

 

Дължина на 
улична мрежа 

/км/ 
 

- улици: 27 км вътрешно-квартална улична мрежа в регулацията на гр.Перущица. 
80% асфалтова настилка и 20% трошен камък и бетонни блокове 

 
 

Настилки  
/състояние/ 

 

– по улици:  
 

Общо състояние: Асфалтиране преди 1989г – асфалтовата настилка е 
компрометирана, образувани са дупки, пукнатини 
Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания 

и др. 
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 80% 
 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: Асфалтовата настилка се поддържа ежегодно с асфалтиране на 

компрометираните участъци – Общински път PDV 1323/III-866/ Скобелево-Перущица-
Йоаким Груево е силно компрометиран, образувани са дупки, слягания, пукнатини 
 

Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др. 
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 80% 
 

Сигнализация и 
маркировка 
/състояние/ 

 

– по улици:  
 
Общо състояние: Липсва маркировка и сигнализация 

 
Основни видове несъответствия: Липсва маркировка и сигнализация 

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 95% 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние: Маркировката е подновена през 2021г – добро 

 
Основни видове несъответствия: кв. Запад, 6км –липсва  
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 90% пътни знаци 
 
 

Банкети 
/състояние/ 

 

– по улици:  
 

Общо състояние: Всички подлежат на основен ремонт. С реконструкцията на 
уличното платно се реконструират тротоарните настилки и банкетите – почистват се 

от храсти и растителност, на места банкетите са разрушени в следствие на проливни 
дъждове, снеготопене 
Основни видове несъответствия: Нарушена настилка 

 
Процентен дял липсващи банкети: кв. Запад 6км – 10% 

 
– по общински пътища:  
 

Общо състояние: Всички подлежат на основен ремонт. С реконструкцията на 
уличното платно се реконструират тротоарните настилки и банкетите  - почистват се 

от храсти и растителност, на места банкетите са разрушени в следствие на проливни 
дъждове, снеготопене  
 

Основни видове несъответствия: Нарушена настилка 
 

Процентен дял липсващи банкети: кв. Запад 6км – 10% 
 

Ограничителни 
системи 
/състояние/ 

 

Общо състояние: Подлежат на частичен ремонт – подмяна на парапети и мантинели- 
корозирали, нарушени в следствие на ПТП 
 

Основни видове несъответствия: Компрометирани – корозия, изкривявания 
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 50% 
 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: Подлежат на частичен ремонт – подмяна на парапети и мантинели - 

- корозирали, нарушени в следствие на ПТП 
 

Основни видове несъответствия: Компрометирани – корозия, изкривявания 
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Процентен дял липсващи ограничителни системи: 30% 
 

Кръстовища, 
пешеходни 
пътеки, спирки 

на градския 
транспорт, 

подлези и 
надлези, 
осветление и 

светофари  
 

През 2021г са подновени пешеходните пътеки. Сключен е договор и изпълнител за 
реализация на проект: „Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки 
на бул.Иван Вазов,ул.Петър Бонев, ул.Димитър Малинчев, ул.Проф К.Гълъбов, ул.Цар 

Симеон I, ул. Крайречна“ по плана на гр.Перущица от 1989г, СМР ще започнат при 
подходящи метеорологични условия 

Кръстовищата са в добро състояние, маркировката по пешеходните пътеки е 
подновена през 2021г, състоянието й е добро, на 4 от автобусните спирки са 
поставени метални конструкции с поликарбонатни стени и покрив, метални пейки, 

които са в добро състояние, уличното осветление е в добро състояние, при появата на 
проблем, същия се отстранява в минимални срокове. На територията на общината 

няма подлези, надлези, 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/  

 

Пешеходните пътеки са с подновена маркировка, съществуващите ограничителни 
знаци подлежат на подмяна, скоростта се ограничава и посредством изкуствени 

неравности, в близост има обособени паркинги 
 

Състоянието на маркировката на пешеходните пътеки около учебни заведения и 
детски градини е добро, маркировката е подновена през 2021г. Част от знаците са 
компрометирани от корозия и вследствие на ПТП. Изкуствените неравности са от 

асфалт, състоянието им е добро.  Предпазните ограда са в добро състояние. 
 

Автогари, ж. п. 

гари и 
прилежащата 

Няма  
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към тях 
инфраструктура 
 

Обществен 
транспорт 

(наличие, 
средна възраст, 

географско 
покритие, 
свързаност) 

/състояние/  
 

няма 

Автобуси, 
извършващи 

транспорт в 
системата на 
училищното и 

предучилищното 
образование 

(брой, средна 
възраст и 
техническо 

състояние)   
/състояние/  

 

няма 
 

Община  

 

Пловдив 

Дължина на 

общинска пътна 
мрежа /км/ 

 

- 22 093 м. 
 

Дължина на 
улична мрежа 
/км/ 

- 456 230 м. 

Настилки  
/състояние/ 

 

– по улици:  
 

Общо състояние: добро 
 

Основни видове деформации: пукнатини, неравности 
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Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 15 % 
 

– по общински пътища:  
 

Общо състояние: задоволително 
 
Основни видове деформации: пукнатини, слягания, неравности, дупки 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 25 % 

 

Сигнализация и 

маркировка 
/състояние/ 
 

– по улици:  

 
Общо състояние: добро 
 

Основни видове несъответствия: частично изтрита маркировка, трудно четими през 
нощта пътни знаци.    

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 20 % 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние: задоволително 

 
Основни видове несъответствия: изтрита / липсваща маркировка; трудно четими 
пътни знаци; 

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 40 % 

 

Банкети 

/състояние/ 
 

 

– по улици:  
 
Общо състояние: няма банкети 

 
Основни видове несъответствия: ……………………………………………  

 
Процентен дял липсващи банкети: …………………………………………………… 

 
– по общински пътища:  
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Общо състояние: незадоволително 
 

Основни видове несъответствия: липса на отводнителни съоръжения, затруднена 
проходимост  

 
Процентен дял липсващи банкети: 0 % 

 

Ограничителни 
системи 

/състояние/ 
 

Общо състояние: добро 
 

Основни видове несъответствия: корозирали ограничителни системи  
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 5 % 
 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: незадоволително 

 
Основни видове несъответствия: липсващи ограничителни системи, : корозирали 
преградни съоръжения 

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20 % 

 
 

Кръстовища, 
пешеходни 
пътеки, спирки 

на градския 
транспорт, 

подлези и 
надлези, 
осветление и 

светофари  
 

спирки на градския транспорт – 490;  
подлези – 18бр.;  
надлези – 7бр.;  

светофарни уредби – 131; 
 

кръстовища –  регулирани със светофарни уредби и пътни знаци - в добро състояние, 
нерегулирани в добро състояние; пешеходни пътеки – добро състояние, устроени на 
места с удобен достъп, 90% осветени, сигнализирани с вертикална и хоризонтална 

пътна сигнализация, регулярно се освежава хоризонталната маркировка; спирки на 
градския транспорт – 490 в добро състояние ; подлези – 18бр., от които 13 бр. в добро 

състояние, 5 бр. в незадоволително състояние; надлези – 7бр. в добро състояние; 
светофарни уредби – 131 в добро състояние; улично осветление покриващо на 100 % 

територията на гр. Пловдив – в добро състояние. 
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Велоалеи 
/дължина и 
състояние/ 

 

53 км., от които 47,0 км. в отлично състояние, 4,0 км. в добро състояние и 2,0 км. в 
задоволително 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/  
 

Около всички учебни заведения са ситуирани пешеходни пътеки, места за паркиране 

около повечето няма или са недостатъчни. Почти навсякъде около учебните заведения 
и детски градини е въведено ограничение на скоростта - 30 км/ч; добра осветеност, 

обезопасени на 95 % с предпазни огради Около всички учебни заведения са 
ситуирани пешеходни пътеки, места за паркиране около повечето няма или са 
недостатъчни. Почти навсякъде около учебните заведения и детски градини е 

въведено ограничение на скоростта- 30 км/ч; добра осветеност, обезопасени на 95 % 
с предпазни огради. 

Автогари, ж.п. 
гари и 

прилежащата 
към тях 
инфраструктура 

 

Автогари – 3бр.,  
ж. п. гари – 3бр.,  

добро състояние на прилежащата към тях инфраструктура 
 

Обществен 

транспорт 
(наличие, 

средна възраст, 
географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  

 

Добра свързаност и пълно покритие на територията на гр. Пловдив, средна възраст на 

автобусите– 5 г. 
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Автобуси, 
извършващи 
транспорт в 

системата на 
училищното и 

предучилищното 
образование 
(брой, средна 

възраст и 
техническо 

състояние)   
/състояние/  

В община Пловдив няма автобуси извършващи транспорт с системата на училищното 
образование. 
 

 

Община  
 
 

Първомай  

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

103,432 км. 
 

Дължина на 

улична мрежа 
/км/ 

 

407,500 км. 

 

Настилки  

/състояние/ 
 

 

Предвид направените констатации при проверката на общинските пътища и поради 
неналичието на изготвена и одобрена от компетентните органи План-схема за 
сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка на общинските пътища на 

територията на община Първомай,  не може по категоричен и безспорен начин да се 
определи конкретните места по общинските пътища, където следва да има и да се 

поставят пътни знаци, отговарящи на изискванията на Наредба №18 oт 23.07.2001 г. 
за сигнализация на пътищата с пътни знаци, както и точно каква (местоположение, 
силует, материал за изработка, цвят, коефицент на яркост, размер, отстояния, ниво на 

плътност, износоустойчивост) пътна маркировка да бъде поставена в съответствие с 
Наредба № 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. 

 1. Общински път PDV1213 Първомай-Бяла река /през моста на р. Мечка/-
Православен-Драгойново – Буково,  с километраж  25,600 км. 
  Липсва хоризонтална маркировка по цялата дължина на пътя - осова линия и 

банкетна. По пътното платно на места има пропадане на участъци от пътната настилка 
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и е извършено частично  изкърпване. Няма дървета и храстовидна растителност 
пречеща на видимостта.  
В населените места обслужвани от пътя /урбанизирана територия/ няма хоризонтална 

маркировка и липсват пътни знаци за регулиране на кръстовищата.  
Състоянието на пътят между селата  Православен и  Драгойново е за основен ремонт, 

има слягане на участъци на пътното платно и множество дупки. Временно се извършва 
изкърпване на нарушените участъци.  
На пътят с. Драгойново - с. Буково пътната настилка е добра, няма хоризонтална 

маркировка, липсват пътните знаци А1, А2, А3, А4 по цялото протежение на участъка.   
Извършено е почистване на  дърветата и храстовидната растителност за по добра 

видимост по цялата дължина на пътя.  
Пътят Православен –Драгойново за основен ремонт. Извършва се частично изкърпване 
на дупките на пътната настилка в нарушените участъци на пътя.  

2. Общински път PDV1214 / Първомай- Градина – Крушево- Добри дол, /общински път/ 
с километраж 9, 000 км. 

Участъкът на общинския път е изцяло прав, множество дупки по пътното платно, няма 
поставени пътни знаци А12 оказващи неравности, няма хоризонтални маркировки.  
Има  поставени обозначителни табели – за  начало и край на населеното място. 

 
3. Общински път PDV1216  /Първомай, кв.Дебър-Татарево/ с километраж  5,000 км. 

 
 Пътят няма хоризонтални маркировки, на места е необходимо почистването на 

храстовата растителност за по добра видимост. Участъци от пътната настилка на пътя 
е за изкърпване. Има изготвен проект за рехабилитация и реконструкция на пътя. 
4. Общински път PDV1217 – I-8, Поповица-Бяла река/Първомай, кв.Дебър-Брягово 

–Искра /PDV3219/, с километраж 18,800 км. 
        На пътят от кв. Дебър до с. Брягово е извършен основен ремонт по одобрен 

проект за „Рехабилитация и реконструкция на общински път /PDV 1217/ Първомай, кв. 
Дебър-Брягово-Искра, в участъка от път, републикански път І-8 /Поповица-Бяла река/ 
до с. Брягово“, който включва нова настилка, хоризонтална маркировка, оформени 

банкети, почистена храстовидна растителност и вертикална сигнализация с поставени 
необходимите пътни знаци. 

       В участъка на пътя с.Брягово-с.Искра на места е необходимо почистване на 
крайпътната растителност, пътната настилка е добра, няма хоризонтална маркировка.. 
И в двете населени места – с.Искра и с.Брягово липсват пътен знак Д12 – край на 

населеното място. В с. Искра ул. Хисаря е за основен ремонт с множество дълбоки 
дупки на пътното платно, необходимо е и частично изкърпване на улиците в селото. 
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5.Общински път PDV1218 /I-8, Поповица-Върбица/Бяла река-Езерово-Воден, с 
километраж 12,000 км.  
Пътната настилка е в добро състояние, на две места има пропадане на пътното платно 

/при водостока и до моста на р. Каялийка“/ за ремонт и възстановяване. Няма 
хоризонтална маркировка. Няма вертикална сигнализация. На места е необходимо 

почистването на храстовидната растителност за подобряване на видимостта на пътя в 
хоризонталните криви.  
В селата по уличната пътна мрежа няма хоризонтална маркировка и на възловите 

кръстовища няма вертикална сигнализация. 
      6.  Общински път PDV2215 – I-8, Поповица-Първомай, кв.Дебър/ж.п. гара Виница-

Виница -Първомай /III 667/, с километраж  9,200 км. 
       Няма хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Пътната настилка от 
гр. Първомай до с. Виница е частично изкърпена и възстановена. Пътят за основен 

ремонт. 
7. Общински път PDV1210  Първомай - Караджалово  с километраж – км.9,112 - км.  

      Пътната настилка на пътя  е лоша, частично се изкърпва, няма хоризонтална 
маркировка.  
В селото липсват пешеходни пътеки и хоризонтална маркировка. 

 
/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:  

 



86 

 

Сигнализация и 
маркировка 
/състояние/ 

 

/моля опишете/ 
 
по улици:  

 
Общо състояние: добро 50 км., задоволително 10 км., лошо 19 км. /данни за гр. 

Първомай/ 
За селата – добро 53 км., задоволително 57 км., лошо 230 км., няма такива 24 км. 
 

Основни видове несъответствия: по улици:  
 

Общо състояние: добро 50 км., задоволително 10 км., лошо 19 км. /данни за гр. 
Първомай/ 
За селата – добро 53 км., задоволително 57 км., лошо 230 км., няма такива 24 км. 

Основни видове несъответствия: Има пътни участъци, които се нуждаят от цялостно 
преасфалтиране. Извършва се масово изкърпване на образувалите се дупки по 

пътните платна, но често прилаганото изкърпване на асфалтовите настилки с цел 
икономия на средства не решава натрупаните през годините  проблеми. 
Основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа: На територията на Община 

Първомай са извършени множество ремонти  и изкърпвания по пътните платна на 
общинската пътна мрежа. Община Първомай има закупила специализирана техника за 

извършване на ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа. Завършен е проекта 
по рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла 

река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път 
републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово. Извършен е основен 
ремонт на тротоарни настилки  и на улична мрежа гр. Първомай и селата, Основен 

ремонт ул. Братя Миладинови –юг“ от 301-от305 Основен ремонт ул. Рожен“ от 415-
от421, Основен ремонт ул. Сребърна, Изграгдане пешеходна алея ул. „Раковски“ гр. 

Първомай 
 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:  около 60 % 

 
по общински пътища:  

 
Общо състояние: отлично 15 км., добро 47 км., задоволително 30 км., лошо 12 км.  
 

Основни видове несъответствия: пропадания по пътното платно, дупки единични 
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 40 % 
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Банкети 
/състояние/ 
 

по улици:  - извършва се ремонт и възстановяване на тротоарите 2021 г. 
съгласно инвестиционната програма на общината, тротоари добро състояние. 

 

Общо състояние: От началото на строителният сезон през 2020г. до настоящият 
момент се извършва   подмяна на тротоарните настилки на ул. „Орфей“ в централната 

част на гр. Първомай, по ул. „Княз Борис І“, ул. „Д. Благоев“, ул. „Стара планина“ и 
др. Тротоарните настилки не са ремонтирани години и се нуждаят от цялостен ремонт. 
Съществуват пропадания, липса на тротоарни плочки, изпочупени от паркиране и 

качване на МПС по тротоарни настилки по част от улиците, изкъртени и амортизирани 
тротоарни плочи направа на нови тротоарни настилки в селата и възстановяване и 

ремонт на съществуващите.   
Основни видове несъответствия: Пропадания, липса и изпочупени тротоарни трочки.  
 

Процентен дял липсващи банкети: 0 
 

 
по общински пътища:  
 

Общо състояние: добро  
 

Основни видове несъответствия:  затревявани  и израязване на храстовидна 
растителност 

 

Процентен дял липсващи банкети: няма 

Ограничителни 

системи 
/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

 
по улици:  

 
Общо състояние:  много добро за гр. Първомай поддържане на хоризонталната 
маркировка и сигнализация. В населените места липсва хоризонтална маркировка и 

пътна сигнализация / си изкл. на гр. Първомай с. Градина, с. Дълбок извор и с. Искра/  
 

Основни видове несъответствия: подмяна на компрометирани се и износени потни 
знаци 

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 80% за селата 
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по общински пътища:  
 

Общо състояние: задоволително  
 

Основни видове несъответствия: няма хоризонтална маркировка /осеви линии/ 
 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 80 % 

 

Кръстовища, 

пешеходни 
пътеки, спирки 

на градския 
транспорт, 
подлези и 

надлези, 
осветление и 

светофари  
 

Всички възлови кръстовища са с хоризонтална маркировка и сигнализация и 

целогодишно се поддържат, поставяните са нови автобусни спирки през 2020 г. в 
добро състояние, надлези в добро състояние 

 
Всички възлови кръстовища са с хоризонтална маркировка и сигнализация и 
целогодишно се поддържат, поставяните са нови автобусни спирки през 2020 г. в 

добро състояние, надлези в добро състояние 
Пешеходни пътеки на кръстовищата:ул. „Княз Борис І” с ул. „Стефан Стамболов”-3 

бр., ул. „Княз Борис І до МБАЛ- Първомай- 1 бр., ул. „Орфей” с ул. „Христо Ботев”-

2бр., ул. „ Орфей” с ул. „Димитър Благоев”-4бр., ул. „Д. Благоев” с ул. „Княз Борис 

І”/център и ОбА/-2бр., ул. „Орфей” с ул. „Стефан Стамболов”-2бр., ул. „Стефан 

Стамболов”  с ул. „Малина”-4бр. 

ул. „Спартак” с ул. „ Христо Смирненски”-4бр., ул. „Христо Смирненски” с ул. Хаджи 

Димитър”-2бр., „Бор” с ул. „Христо Смирненски”-4бр., ул. „ Васил Левски” с ул. „ 

Хаджи Димитър”-2бр., ул. „Бор” с ул. „Васил Левски”-4бр.ул. „В. Друмев“ с ул. „Княз 

Борис І“ -1бр./до болницата/, ул. „Ч. Храбър“ с ул. „Христо Смирненски“- 4 бр. /до 

детските площадки/, ул. „Орфей“ с ул. „Княз Борис І“ -2бр. ул. „Орфей“ с ул. 

„Сливница“-2 бр.  

 Състоянието на пешеходните пътеки по възловите кръстовища на гр. 

Първомай и пред учебните заведения след зимният сезон се възстановяват 

задължително и са в много добро състояние с надписи „Погледни“, 

кръстовища са осветени. 

 

Велоалеи 
/дължина и 

състояние/ 
 

В добро състояние. Има обособена алея на ул. Стефан Стамболов“ – промишлена зона 
гр. Първомай и на изхода на гр. Първомай, посока север, по протежението на 

републикански път III-667 
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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/  
 

 добро състояние 
 
Опресняване и възстановяване на пешеходните пътеки по възловите кръстовища на 

улиците и пред учебните заведения в гр. Първомай както следва: ул. Княз Борис І” с 

ул. „Кочо Чистеменски” /до СОУ/-7бр., ул. „Ст. Стамболов” с ул. „Хр. Ботев”с ул. 

Ал.Стамболийски“/ до НУ/ -3бр., ул. „Бр. Миладинови-север”- ул. „Гимназиална”/ 

ЖПГ/-1бр., 

 ул. „ Христо Смирненски” с ул. „Гимназиална”-4бр., . ул. „Бр. Миладинови-юг“до 

паркинг ОбА с/у ж.п.гара-1бр., 

 ул. „Княз Борис І“ с ул. „Симеон Велики“ до ОУ „Георги Караславов“- кв. Дебър -3бр. 

Състоянието на пешеходните пътеки по възловите кръстовища на гр. 

Първомай, пред учебните заведения след зимният сезон се възстановяват 

задължително и са в много добро състояние с надписи „Погледни“ 

,кръстовища са осветени. 

 
 

Автогари, ж. п. 
гари и 

прилежащата 
към тях 

инфраструктура 
 

Много добро състояние на ж. п. гара Първомай след приключване на обект: 
Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград 

Обществен 
транспорт 
(наличие, 

средна възраст, 
географско 

покритие, 
свързаност) 
/състояние/  

 

През населените места на територията на община Първомай минават автобусни линии 
от общинската, областната и републиканската транспортна схема, както следва: 
- общинска транспортна схема – 9 бр. автобусни линии /обслужват населените места в 

общината 
- областна транспортна схема - 3 бр. автобусни линии 

- републиканската транспортна схема – 3 бр. автобусни линии 
 
 

Автобуси, 

извършващи 
транспорт в 

системата на 
училищното и 

Осигурен е автобусен превоз за всички учащи в община Първомай 
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предучилищното 
образование 
(брой, средна 

възраст и 
техническо 

състояние)   
/състояние/  
 

Община  
 

 

Раковски 
 

Дължина на 

общинска пътна 
мрежа /км/ 

 

80 

Дължина на 
улична мрежа 

/км/ 
 

400 
 

Настилки  
/състояние/ 
 

– по улици:  
 
Общо състояние: Добро  

 
Основни видове деформации: слягания  

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 20 
 

– по общински пътища:  

 
Общо състояние: добро  

 
Основни видове деформации: слягания  
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 20 
 

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 
 

– по улици:  
 

Общо състояние: добро 
 
Основни видове несъответствия: На места липса на маркировка и сигнализация.  
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 10 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние: Задоволително 

 
Основни видове несъответствия На места липса на маркировка и сигнализация. 
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 15 
 

Банкети 
/състояние/ 

 

– по улици: Задоволително  
 

Общо състояние: Задоволително 
 
Основни видове несъответствия: Съществуващите бордюри и тротоари са частично 

разместени.  
 

Процентен дял липсващи банкети: 25 
 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: добро 

 
Основни видове несъответствия: на места има растителност, която ограничава 
видимостта.  

 
Процентен дял липсващи банкети: 20 

 

Ограничителни 

системи 
/състояние/ 
 

Общо състояние: Задоволително 

 
Основни видове несъответствия: На места липсват ограничителни съоражения  
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 30 
 

– по общински пътища:  
 

Общо състояние: добро  
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Основни видове несъответствия: Има на места амортизирани и се нуждаят от подмяна 
с нови 
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20 
 

 

Кръстовища, 

пешеходни 
пътеки, спирки 
на градския 

транспорт, 
подлези и 

надлези, 
осветление и 
светофари  

 

Община Раковски оказва необходимите усилия за поддържането на безопасността на 

кръстовищата, редовно се освежават пешеходните пътеки. Спирките градският 
транспорт са обозначени с необходимите пътни знаци, няма подлези и надлези, няма 
светофарни уредби.  

 
 

Велоалеи 

/дължина и 
състояние/ 

 

В община Раковски има една велоалея с дължина 4км. Велоалеята е много добре 

поддържана.  
 

 

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 образователните институции Община Раковски е осигурила безопасността за 

преминаването на децата, учителите и родителите. Има ясно изградени пешеходни 
пътеки – сигнализирани и с поддържана маркировка. Има места за паркиране на 
училищните автобуси.    
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Автогари, ж.п. 
гари и 
прилежащата 

към тях 
инфраструктура 

 

В община Раковски няма автогара, има ж.п. гара в село Белозем. Поддържат се 
редовно от общината.  
 

Обществен 

транспорт 
(наличие, 
средна възраст, 

географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  
 

Община Раковски разполага с 6 училищни автобуса, поддържани в много добро 

техническо състояние. Има осигурен автобусен транспорт. Средната възраст на 
автобусите е 6 години.   
 

 

Автобуси, 
извършващи 

транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 
образование 

(брой, средна 
възраст и 

техническо 
състояние)   
/състояние/  

 

6 автобуса – с по 35 места. В отлично техническо състояние 
 

Община  

 
 

Родопи 

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

79,7КМ. 

Дължина на 

улична мрежа 
/км/ 
 

- 317,7 км.,   
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Настилки  
/състояние/ 
 

– по улици:  
 
Общо състояние: ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

 
Основни видове деформации: слягания (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, 

слягания и др.) 
 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 25% 

 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: добро 
 

Основни видове деформации: единични пукнатини (единични/мрежовидни пукнатини, 
слягания и др.) 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 8% 
 

 

Сигнализация и 

маркировка 
/състояние/ 

 

– по улици:  

 
Общо състояние: задоволително 

 
Основни видове несъответствия: На места липса на маркировка и сигнализация.  
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 50% 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние: добро 

 
Основни видове несъответствия: На места липса на маркировка и сигнализация.    
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 20% 
 

Банкети 
/състояние/ 

 

– по улици:  
 

Общо състояние: добро 
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Основни видове несъответствия: На места съществуващите тордюри и тротоари са 
частично разместени.  
 

Процентен дял липсващи банкети: 25%  
 

– по общински пътища:  
 
Общо състояние: добро 

 
Основни видове несъответствия: На места има растителност, която ограничава 

видимостта.  
 
Процентен дял липсващи банкети: 20%  

Ограничителни 
системи 

/състояние/ 
 

Общо състояние: добро 
 

Основни видове несъответствия: На места има за ремонт ограничителни системи 
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 15% 
 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: добро 

 
Основни видове несъответствия: На места има за ремонт ограничителни системи  
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 0.01% 
 

Кръстовища, 
пешеходни 

пътеки, спирки 
на градския 
транспорт, 

подлези и 
надлези, 

осветление и 
светофари  

 

 
ДОБРО СЪСТОЯНИЕ  

 
Община Родопи оказва необходимите усилия за поддържането на безопасността на 
кръстовищата, редовно се освежават пешеходните пътеки. Спирките градският 

транспорт са обозначени с необходимите пътни знаци.  
 

Пешеходни пътеки на кръстовищата:ул. „Ягодовско шосе” с ул. „Хр-Ботев”-2 бр. 

с.Ягодово., ул. „Захари Стоянов” с ул. „Здравец”-2бр., с.Марково,ул. „ Хан Крум” с ул. 

„Гагарин”-2бр. С. Крумово, ул. „П.Славейков” с ул. „Дасакал Лазар”-2бр. с .Белащица, 

ул. „Независимост“ с ул.„А.Стамболийски“-2бр. с. Брестник, ул. „Съединение”  с ул. „25-
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ти април”-4бр.с.Първенец, ул. „Ст.Станболов” с ул. „ Пловдивска”-2бр., ул. „ 

Ст.Станболов ” с ул. „Хр.Данов”-2бр.,с.Цалапица пред училище с.Марково на ул.Захари 

Стоянов“, пред училище с.Браниполе на ул.„Родопи“ пред училище с.Ягодово на 

ул.„Хр.Ботев“, пред училище с.Първенец на ул.„Съединение“ пред училище с.Цалапица 

на ул.„Ст.Стамболов“, пред училище с.Крумово на ул.„Хан Крум“  

 Състоянието на пешеходните пътеки по възловите кръстовища на община 

„Родопи и пред учебните заведения след зимният сезон се възстановяват 

задължително и са в много добро състояние. 

 

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/  
 

ДОБРО  СЪСТОЯНИЕ  
Около образователните институции Община Родопи е осигурила безопасността за 

преминаването на децата, учителите и родителите. Има ясно изградени пешеходни 
пътеки – сигнализирани и с поддържана маркировка. Има места за паркиране на 

училищните автобуси.    
 

 
Изградени пешиходни пътеки пред училище с.Марково на ул.Захари Стоянов“, пред 

училище с.Браниполе на ул.„Родопи“ пред училище с.Ягодово на ул.„Хр.Ботев“, пред 

училище с.Първенец на ул.„Съединение“ пред училище с.Цалапица на 

ул.„Ст.Стамболов“, пред училище с.Крумово на ул.„Хан Крум“  

 

Автогари, ж.п. 
гари и 
прилежащата 

към тях 
инфраструктура 

ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
В Община Родопи има ж.п. гари в с.Златитрап и с.Крумово. Подържат се редовно от 
общината. 
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Обществен 

транспорт 
(наличие, 
средна възраст, 

географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  
 

-няма 

 

Автобуси, 
извършващи 

транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 
образование 

(брой, средна 
възраст и 

техническо 
състояние)   
/състояние/  

 

2 БР. ДОБРО СЪСТОЯНИЕ  - средна възраст на автобусите 6г. 
 

Община  

 

Садово 

 

Дължина на 

общинска пътна 
мрежа /км/ 

Включва:PDV1271(Поповица-Ахматово);1272(Садово-

Чешнегирово);PDV1190(Катуница-Болярци);PDV2270(Кочево-Караджово) 
Обща дължина: 10,6 км. 

Дължина на 
улична мрежа 

/км/ 
 

Ахматово:6,04 км. Богданица:11,43 км. Болярци:22,66 км. Караджово:11,26 км. 
Катуница:24,04 км. Кочево:7,63 км. Милево:16,41 км. Моминско:4,75 км. 

Поповица:16,18 км. Садово:14,1 км. Селци:10,04 км. Чешнегирово:24,16 км. 
Общо: 168,70 км. 

Настилки  
/състояние/ 
 

по улици:  
 
Общо състояние: По-голяма част от уличната мрежа е в отлично,добро и 

задоволително състояние – 62% 
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Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания 
и др.):Дупки, слагания и др. 
 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 38% 
 

по общински пътища:  
 
Общо състояние: По-голяма част са в незадоволително състояние 

 
Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):  

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 54% 
 

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 
 

по улици:  
 

Общо състояние: При регулираните кръстовища, пътните знаци са в добро състояние , 
липсва пътна маркировка. 

 
Основни видове несъответствия:  
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:  
 

по общински пътища:  
 
Общо състояние: Добро 

 
Основни видове несъответствия: На места липсва маркировка 

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 30% 

 
 

Банкети 

/състояние/ 
 

по улици: Няма 

 
Общо състояние:  

 
Основни видове несъответствия:  

 
Процентен дял липсващи банкети:  
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по общински пътища:  

 
Общо състояние: Добро 

 
Основни видове несъответствия: На места обрасли с храсти и дървета 
 

Процентен дял липсващи банкети: 40% 

Ограничителни 

системи 
/състояние/ 

 

по улици: Няма 

 
Общо състояние:  

 
Основни видове несъответствия:  
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи:  
 

по общински пътища:  
 
Общо състояние: Задоволително 

 
Основни видове несъответствия: Ръждясали, изкривени и др. 

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи:  
 

Кръстовища, 
пешеходни 

пътеки, спирки 
на градския 

транспорт, 
подлези и 
надлези, 

осветление и 
светофари  

-налице са регулирани и нерегулирани кръстовища 
-ограничен брой пешеходни пътеки 

-недостатъчно осветени спирки на градския транспорт 
-на територията на община Садово няма светофари 

-целево поставени ограничители на скоростта тип „легнал полицай“ 

Велоалеи 
/дължина и 

състояние/ 

Липсват специално регламентирани велоалеи. 
Велосипедното движение се осъществява по улиците 
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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/  

-безопасността е обезпечена с предпазни огради по тротоарите 
-ограничители на скоростта тип „легнал полицай“ 
-пешеходни пътеки 

-сигнализиращи табели  
 

Проблем: недостатъчна осветеност 

Автогари, ж.п. 
гари и 
прилежащата 

към тях 
инфраструктура 

Автогари: Няма 
Ж.п. гари: Катуница;Садово;Чешнегирово;Поповица 
 

Обществен 
транспорт 

(наличие, 
средна възраст, 
географско 

покритие, 
свързаност) 

/състояние/  

Линия № 22 която обслужва с. Катуница, с. Караджово и с. Кочево от общинската 
транспортна схема 

От областната транспортна схема-Няма транспорт  
 

Автобуси, 

извършващи 
транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 

образование 
(брой, средна 

Четири броя училищни автобуси в задоволително състояние на възраст над 15 години  
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възраст и 
техническо 
състояние)   

/състояние/  

Община  

 
 

Сопот 

 

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

/моля опишете/ 
17.400 

 

Дължина на 

улична мрежа 
/км/ 
 

/моля опишете/ 

30.500 

Настилки  
/състояние/ 

 

– по улици:  
 

Общо състояние: лошо 
 

Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини (единични 
пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 63% 
 

– по общински пътища:  
 

Общо състояние: лошо 

 
Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др. 

(единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 83% 

 

Сигнализация и 

маркировка 
/състояние/ 

 

/моля опишете/ 

– по улици:  
 

Общо състояние: задоволително 
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Основни видове несъответствия: нужда от подновяване на пътна маркировка и 
монтиране на нови пътни знаци  
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 12% 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние: незадоволително 
 

Основни видове несъответствия: нужда от подновяване на пътна маркировка и 
монтиране на нови пътни знаци 

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 54% 
 

 
 

Банкети 
/състояние/ 

 

/моля опишете/ 
– по улици:  

 
Общо състояние: задоволително 
 

Основни видове несъответствия: недостатъчна ширина, затруднена проходимост, 
различие между нивата на банкета и на настилката, неподходящ наклон, липсващи 

банкети 
 
Процентен дял липсващи банкети: 4% 

 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: незадоволително 

 
Основни видове несъответствия: недостатъчна ширина, затруднена проходимост, 
различие между нивата на банкета и на настилката, неподходящ наклон, липсващи 

банкети 
Процентен дял липсващи банкети: 13% 

 

Ограничителни 

системи 
/състояние/ 

Общо състояние: незадоволително 
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 Основни видове несъответствия: засегнати от корозия, деформирани, с липсващи 
скрепителни и укрепващи елементи, опасни начало и/или край, липса на преходни 
елементи, липса на „терминал/буфер“, липсващи ограничителни системи  

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 75% 

 
– по общински пътища:  
 

Общо състояние: незадоволително 
 

Основни видове несъответствия: засегнати от корозия, деформирани, с липсващи 
скрепителни и укрепващи елементи, опасни начало и/или край, липса на преходни 
елементи, липса на „терминал/буфер“, липсващи ограничителни системи  

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 80% 

 
 
 

Кръстовища, 
пешеходни 

пътеки, спирки 
на градския 

транспорт, 
подлези и 
надлези, 

осветление и 
светофари  

 

95 кръстовища, 19 броя пешеходни пътеки, 15 броя спирки на градски транспорт, на 
територията на Община Сопот няма подлези и надлези, 2 броя светофарни уредби. 

 
Общо състояние:  

кръстовища – незадоволително, поради нужда от ремонт на настилката, ремонт на 
тротоарите и банкетите, подновяване на сигнализацията с пътни знаци и маркировка; 
пешеходни пътеки – незадоволително, поради нужда сигнализиране и обезопасяване 

на местата за пресичане, монтиране на ограждения за пешеходците; 
спирки на градски транспорт – незадоволително, поради нужда от осигуряване на 

зони за чакащите, подмяна на заслоните, поставяне на информационни табла, 
монтиране на осветление; 

светофарни уредби – незадоволително, поради нужда от подмяна на уредбите и 
сигнализиране и обезопасяване на местата за пресичане. 
 

Велоалеи 
/дължина и 

състояние/ 
 

На територията на Община Сопот няма изградени велоалеи. 
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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/  
 

Всички учебни заведения и детски градини са с несигнализирани места за пресичане 
и паркиране, липса или недостатъчни предпазни огради, несигнализиран режим на 
спиране и паркиране, липса на осветеност – с изключение на едно учебно заведение. 

 

Автогари, ж.п. 
гари и 

прилежащата 
към тях 

инфраструктура 
 

На територията на община Сопот няма работеща автогара. Има една ЖП гара извън 
границите на град Сопот. 

 

Обществен 
транспорт 
(наличие, 

средна възраст, 
географско 

покритие, 
свързаност) 
/състояние/  

 

Наличие, 15 години, Анево – Сопот – Карлово. 
 

Автобуси, 

извършващи 
транспорт в 

системата на 
училищното и 

8бр. автобуси, над 15г., добро 
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предучилищното 
образование 
(брой, средна 

възраст и 
техническо 

състояние)   
/състояние/  
 

Община  
 

 

Стамболийски 
 

 

Дължина на 

общинска пътна 
мрежа /км/ 

- общински пътища: 19,700км 

 

Дължина на 
улична мрежа 

/км/ 
 

- улици: 105,230км 
 

Настилки  
/състояние/ 
 

– по улици:  
Общо състояние: незадоволително 
 

Основни видове деформации: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания 
и др.  

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 70% 
 

– по общински пътища:  
 

Общо състояние: задоволително 
 
Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др. 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 40%   

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 
 

– по улици:  
 

Общо състояние: незадоволителна 
 
Основни видове несъответствия:  частично изтрита маркировка 
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Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 70% 
 

– по общински пътища:  

Общо състояние: задоволително 
 

Основни видове несъответствия: частично липсваща  
 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 70% 

 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка:  

Банкети 
/състояние/ 

 

  
– по улици:  

 
Общо състояние: незадоволителни 
 

Основни видове несъответствия: съществуващите бордюри и тротоари са частично 
разместени  

 
Процентен дял липсващи банкети: 50   
 

– по общински пътища:  
 

Общо състояние: незадоволителни 
 
Основни видове несъответствия: Затревяване и израстване на храстовидна 

растителност  
 

Процентен дял липсващи банкети: 10% 
  

Ограничителни 
системи 
/състояние/ 

 

Общо състояние: незадоволителни 
 
Основни видове несъответствия: засегнати от корозия 

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 20 

 
– по общински пътища:  

 
Общо състояние: задоволителни 
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Основни видове несъответствия: засегнати от корозия 
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 10 
 

 

Кръстовища, 

пешеходни 
пътеки, спирки 
на градския 

транспорт, 
подлези и 

надлези, 
осветление и 
светофари  

 

 

Задоволителни 
Община Стамболийски полага необходимите усилия за поддържане на безопасността 
на кръстовищата. Пешеходните пътеки са сигнализирани с пътни знаци. 

Спирките градският транспорт са обозначени с необходимите пътни знаци. На 
териториятана Община Стамболийски има три надлеза, които са в добро състояние и 

един подлез, който е в сравнително добро състояние. Няма 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/  
 

Задоволителна  

В районите около училищата и детските градини има предпазни огради. Изградени са 
изкуствени неравности. Пешеходните пътеки са с хоризонтална и вертикална 
сигнализация. 
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Автогари, ж. п. 
гари и 
прилежащата 

към тях 
инфраструктура 

 

1бр . ЖП гара, като прилежащата инфраструктура е в задоволително състояние. 
Автогари - няма 

Обществен 

транспорт 
(наличие, 
средна възраст, 

географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  
 

Община Стамболийски има безплатен градски и междуселищен транспорт, на 

територията на общината. Добра свързаност между населените места. 

Автобуси, 
извършващи 

транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 
образование 

(брой, средна 
възраст и 

техническо 
състояние)   
/състояние/  

 

Няма  
 

Община  

 
 

Съединение 

 

Дължина на 
общинска пътна 

мрежа /км/ 

 35,753 км 
 

Дължина на 

улична мрежа 
/км/ 
 

     177 км 
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Настилки  
/състояние/ 
 

– по улици: асфалтова настилка; трошенокаменна настилка; земно насипна 
настилка; настилка с фрезован асфалт; 

 

Общо състояние: задоволително, незадоволително. 
 

Основни видове деформации: единично пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания, 
дупки и т.н. (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 60% 
 

– по общински пътища:  
 

Общо състояние: добро, задоволително. 

 
Основни видове деформации: единично пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания, 

дупки и т.н.  (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.) 
 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 30%. 

 
 

Сигнализация и 
маркировка 

/състояние/ 
 

 
– по улици:  

 
Общо състояние: задоволително,незадоволително. 
 

Основни видове несъответствия: няма; амортизирани пътни знаци за подмяна, на 
места липсват; 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 60% 
 

– по общински пътища:  
Общо състояние: задоволително; липсва- Общински път PDV2341- стар номер  
64248(2) / III - 606, Любен - Голям Чардак / Неделево - Церетелево - Царимир - 

Граница общ. ( Съединение - Калояново ) - / II - 64 / - 9,700 км.. 
 

Основни видове несъответствия: няма, амортизирани пътни знаци; слаба 
светлоотразителност; с липсваща маркировка – 9,7 км.  
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 20% 

 



110 

 

 
 

Банкети 
/състояние/ 
 

– по улици:  
 
 

Общо състояние: Неприложимо 
Процентен дял липсващи банкети: Неприложимо 

– по общински пътища:  
 
Общо състояние: задоволително. 

 
Основни видове несъответствия: необходимост от извършване на периодично 

почистване на банкетите от дървесна, храстова и тревиста растителност;  
 
Процентен дял липсващи банкети: няма 

 

Ограничителни 

системи 
/състояние/ 

 

 Общо състояние: задоволително; 

 
Основни видове несъответствия:амортизирани пътни знаци, на места липсва 

маркировка и сигнализация -  
 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 10%- 

 
по общински пътища:  

 
Общо състояние: задоволително. 
 

Основни видове несъответствия: няма, на места липсва маркировка и сигнализация.  
 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 10% 

Кръстовища, 

пешеходни 
пътеки, спирки 
на градския 

транспорт, 
подлези и 

надлези, 

Пешеходните пътеки са осветени и сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка. 

На територията на община Съединение няма изградени подлези, надлези и 
светофарни уредби. 
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осветление и 
светофари  
 

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/  

 

В участъците в районите на училищата и детските градини на територията на общината 
има предпазни огради, изградени са изкуствени неравности, пешеходни пътеки- 

сигнализирани с хоризонтална и вертикално сигнализация и са осветени. 
Ежегодно се извършва обход преди началото на учебната година на участъците в 
районите на училищата и детските градини. При констатиране на нередности Община 

Съединение предприема необходимите действия за обезопасяване на районите около 
учебните заведения. На пътните участъци в районите на училищата и детските градини 

се извършват дейности по освежаване на хоризонталната пътна маркировка по 
пешеходните пътеки, изкуствените неравности, както и подмяна на повредените пътни 
знаци с нови. 

 

Автогари, ж.п. 

гари и 
прилежащата 
към тях 

инфраструктура 
 

На територията на община Съединение има една ЖП гара, със свободен паркинг, няма 

свързаност с местен обществен транспорт. 
 

Обществен 
транспорт 

(наличие, 
средна възраст, 
географско 

покритие, 
свързаност) 

На територията на община Съединение няма действащ градски транспорт. Община 
Съединение не планира дейности по развитие на обществения транспорт; Обществен 

транспорт осигуряващ транспортна свързаност на населените места с общинския център 
липсва. Обществен транспорт до населените места осъществяващ връзката им с 
областния център гр. Пловдив е осигурена, чрез областната транспортна схема. 
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/състояние/  
 

Автобуси, 
извършващи 
транспорт в 

системата на 
училищното и 

предучилищното 
образование 
(брой, средна 

възраст и 
техническо 

състояние)   
/състояние/  
 

Автобусите, извършващи транспорт в системата на училищното образование са 
собственост на община Съединение. Те са 4 броя, на средна възраст над 15 години в 
лошо техническо състояние. 

 
 

Община  
 

 

Хисаря 
  

Дължина на 

общинска пътна 
мрежа /км/ 

56,208 км. 

Дължина на 
улична мрежа 

/км/ 
 

182,63 км.  

Настилки  
/състояние/ 
 

 
по улици:  
 

Общо състояние: задоволително  
 

Основни видове деформации (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания 
и др.): пукнатини и дупки 
 

Процентен дял от улиците със сериозни деформации: 10% 
 

по общински пътища:  
 
Общо състояние: задоволително 
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Основни видове деформации (единични/мрежовидни пукнатини, слягания и др.):  
пукнатини и дупки 

 
Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 10 % 

 

Сигнализация и 

маркировка 
/състояние/ 
 

/моля опишете/ 

 
по улици:  
 

Общо състояние: задоволително 
 

Основни видове несъответствия: пукнатини и дупки  
 
Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 15% 

 
по общински пътища:  

 
Общо състояние: задоволително  
 

Основни видове несъответствия: лисва или неясна маркировка 
 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 10% 
 
 

Банкети 
/състояние/ 

 

/моля опишете/ няма банкети 
по улици:  

 
Общо състояние:  

 
Основни видове несъответствия:  
 

Процентен дял липсващи банкети:  
 

 
по общински пътища:  

 
Общо състояние: задоволително  
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Основни видове несъответствия: лисват банкети или такива с необходимост от 
почистване 

 
Процентен дял липсващи банкети: 5% 

Ограничителни 
системи 

/състояние/ 
 

по улици:  
 

Общо състояние: задоволително  
 
Основни видове несъответствия: засегнати от корозия 

 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 10% 

 
по общински пътища:  
 

Общо състояние: задоволително  
 

Основни видове несъответствия: засегнати от корозия 
 
Процентен дял липсващи ограничителни системи: 10% 

 

Кръстовища, 

пешеходни 
пътеки, спирки 

на градския 
транспорт, 
подлези и 

надлези, 
осветление и 

светофари  
 

Общия брой кръстовища в териториалния обхват на община Хисаря е 130 бр., 50 бр. 

пешеходни пътеки, 14 бр. спирки на градски транспорт. В община Хисаря няма 
наличия на подлези, надлези и светофарни уредби  

Състоянието на кръстовищата, пешеходните пътеки и спирките на градски транспорт е 
добро. 
 

Велоалеи 
/дължина и 
състояние/ 

 

Наличие на 5 км. Велоалеи. Изградените велоалеи са в много добро състояние.    

Прилежаща 

инфраструктура 
около учебни 

В районите около учебните заведения и детски градини има наложени ограничения на 

скоростта, осветеност, места за пресичане, предпазни огради 
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заведения и 
детски градини 
от гледна точка 

на 
безопасността 

(места за 
пресичане и 
паркиране, 

предпазни 
огради, 

ограничения на 
скоростта, 
осветеност)  

/състояние/  
 

Прилежащата инфраструктура около учебните заведения и детските градини е в много 
добро състояние. 
 

 

Автогари, ж.п. 
гари и 

прилежащата 
към тях 
инфраструктура 

 

1 автогара и 2 ж. п. гари с прилежащ паркинг свързани с местния обществен 
транспорт. Автогарата и двете ж.п. гари са в добро състояние.  

Обществен 

транспорт 
(наличие, 

средна възраст, 
географско 
покритие, 

свързаност) 
/състояние/  

 

Има наличие на обществен транспорт, който обхваща всички населени места, както 

между населените места на територията на общината, така  и извън нея, чрез 
общинска и областна транспортна схема. 

Средната възраст на превозните средства е 6 г., в много добро техническо състояние. 

Автобуси, 

извършващи 
транспорт в 
системата на 

училищното и 
предучилищното 

образование 
(брой, средна 

Наличие на 3 бр. превозни средства в сферата на училищното и предучилищно 

образование, в добро техническо състояние 
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възраст и 
техническо 
състояние)   

/състояние/  
 

 

 
 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 

1.1 Подготовка на мерки по БДП за целите 

на разработване на годишна областна план-
програма по БДП; представянето им на 
секретариата на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 
 
20 ноември 

на годината, 
предхождаща 

плановата 
година 
 

Община Асеновград - План програмата е 

разработена, съгласувана и приета на заседание 
на Общинската комисия по БД, проведено през 
месец юни 2021 г. 

Община Брезово да  
Община Калояново да  

Община Карлово – да  
Община Кричим - През месец ноември 2021 г. 
беше разработена годишна план-програма за БДП 

на община Кричим за 2022 г. 
Община Куклен - да 

Община Лъки - ДА 
Община Марица - ДА 
Община Перущица – да  

Община Пловдив – да  
Община Първомай - да  

Община Раковски - На заседание на Общинската 
комисия по безопасност на движението по 
пътищата на община Раковски, проведено на 

23.11.2020 г., е съгласувана и приета План-
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програма за изпълнение на общинската политика 
по безопасност на движението в община Раковски 
за 2022 година 

Община Родопи – ДА  
Община Садово 

Община Сопот - Разработена е годишна план-
програма за БДП на общинско ниво 
Община Стамболийски – да  

Община Съединение – да  
Община Хисаря – да  

ОД на МВР – Пловдив; - • Проведени 
превантивни беседи по безопасност на движението 
по пътищата с деца, ученици, учители и родители

  - бр.1447 
• Изнесени уроци в рамките на програмата 

„Детско полицейско управление“ - бр.15 
РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – МВР Пловдив;  

Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 

Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 

ЦСМП - Пловдив; 
РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 

1.2 Систематизиране на мерките по БДП за 
плановата година, представени от членовете 

на ОКБДП, в единна областна годишна План-
програма по БДП; представяне на План-

програмата в ДАБДП 

Секретариат 
на ОКБДП  

 
5 декември 

на годината, 
предхождаща 
плановата 

година 

Изпълнено в посочените срокове 

1.3 Поместване на годишната областна План-

програма по БДП на интернет страницата на 
областна администрация  

Секретариат 

на ОКБДП  
31 декември 

на годината, 
предхождаща 

Изпълнено в посочените срокове 
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плановата 
година 
 

1.4 Изпълнение на областна годишна План-
програма за БДП  

Членове на 
ОКБДП 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Секретариат 
на ОКБДП  

 

Община Асеновград- Мерките, заложени в план 
програмата са изпълнени. 

Община Брезово – да  
Община Калояново – да  

Община Карлово – да  
Община Родопи не  
Община Кричим - Беше извършено опресняване на 

пътната маркировка на възлови кръстовища на 
територията на гр. Кричим. 

Пред ДГ „Незабравка“, с адрес гр. Кричим, бул. 
„Ал. Стамболийски“ № 63, бяха монтирани 124 л.м. 
предпазни решетъчни парапети с размер 1800х750 

мм. 
Пред ДГ „Ралица“ с адрес гр. Кричим, ул. „Н. 

Вапцаров“ № 8а, по ул. “Н. Вапцаров“ и по ул. 
„Цар Иван Асен II“ бяха монтирани 170 л.м. 
предпазни решетъчни парапети с размер 1800х750 

мм. 
На 13.04.2021 г. между община Кричим и „СОФИЯ 

АСФАЛТ” ООД бе подписан договор № РД-02-21-
128 за извършване на строително-монтажни работи 
с предмет „Изкърпване с плътна асфалтова смес на 

улици част от Републиканската пътна мрежа на 
територията на община Кричим“. В изпълнение на 

договора от страна на „СОФИЯ АСФАЛТ” ООД бяха 
ремонтирани общо 120 м2 на обща стойност 6 

048,00 лв. с ДДС. 
На 05.08.2021 г. между община Кричим и „СОФИЯ 
АСФАЛТ” ООД бе подписан договор № РД-02-21-

200 за извършване на строително-монтажни работи 
с предмет „Изкърпване с плътна асфалтова смес на 

булевард „Света Марина“. В изпълнение на 
договора от страна на „СОФИЯ АСФАЛТ” ООД бяха 
ремонтирани общо 10 линейни метра на обща 

стойност 504 лв. с ДДС. 
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Постоянен  
 

На 05.11.2021 г. между община Кричим и „СОФИЯ 
АСФАЛТ” ООД бе подписан договор № РД-02-21-
257 за извършване на строително-монтажни работи 

с предмет „Изкърпване с плътна асфалтова смес на 
улици част от Републиканската пътна мрежа на 

територията на община Кричим“. В изпълнение на 
договора от страна на „СОФИЯ АСФАЛТ” ООД бяха 
ремонтирани общо 174 м2 на обща стойност 9 

437,76 лв. с ДДС. 
На 05.11.2021 г. между община Кричим и „СОФИЯ 

АСФАЛТ” ООД бе подписан договор № РД-02-21-
258 за извършване на строително-монтажни работи 
с предмет „Изкърпване с плътна асфалтова смес на 

улица „Кирил и Методий“ гр. Кричим“. В 
изпълнение на договора от страна на „СОФИЯ 

АСФАЛТ” ООД бяха ремонтирани общо 100 м2 на 
обща стойност 4 056 лв. с ДДС. 
За 2021 г. с материали осигурени от общината са 

възстановени общо 340 кв. м. тротоарни площи, от 
които 280 кв.м с работници на община Кричим, а 

60 кв.м. със собствен труд на граждани. 
Изготвен бе технически проект за „Основен ремонт 

/рехабилитация/ на път III-866 Девин-Кричим-
Стамболийски от км 104+609 до км 106+010 (в 
регулационните граници на гр. Кричим)“. 

Републиканския път преминава непосредствено 
през урбанизираната част на гр. Кричим, като 

габарита на платното е 12,80 м, а трасето на пътя 
е идентично с бул. „Родопи“, пл. „Демокрация“ 
(находящ се по трасето на пътя) и бул. „Тракия", 

които по своята същност са част от 
първостепенната улична мрежа на града ни. 

Предвид обстоятелството, че път ІІІ-866 Девин – 
Кричим – Стамболийски от км 104+609 до км 
106+010 (в регулационните граници на гр. 

Кричим) е част от републиканската пътна мрежа – 
изключителна държавна собственост, на 

04.01.2022 г. Кмета на община Кричим, предостави 
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изготвения проект на Министерство на 
регионалното развитие, което от своя страна чрез 
Агенция пътна инфраструктура, да реализира 

дейностите предвидени в проекта, за да се осигури 
безопасна и достъпна среда не само на жителите 

на град Кричим, а така също на гостите и 
транзитно преминаващите през града. 
Община Куклен - да 

Община Лъки - Изпълняват се мерките, според 
утвърдения график. 

Община Марица -  
Община Перущица – да  
Община Пловдив - да 

Община Първомай – да  
Община Раковски - Всички мерки, които бяха 

заложени в План-програмата за 2021 г. бяха 
изпълнени до края на годината, с изключение на 
закупуването и поставянето на пътни знаци на 

местата с изкуствени неравности – с. Белозем и с. 
Стряма. 

Община Родопи 
Община Садово 

Община Сопот – не  
Община Стамболийски – да  
Община Съединение- да, изпълняване се  

Община Хисаря – заложените мерки в 
годишната план програма са изпълнени до 

колкото е било възможно предвид 
настъпилата обстановка с Ковид-19 и 
възможностите на общината;  

ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 

Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 

ЦСМП - Пловдив; 
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РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 
 

Изпълнява се в срок 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни 

заседания на ОКБДП и изпълнение на 
взетите решения 

Членове на 

ОКБДП 
Секретариат 

на ОКБДП  
 
Постоянен 

 

Изпълнено на 85% - три заседания на ОКБДП 

1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП, 

организирани от ДАБДП  

ДАБДП 

 
Членове на 

ОКБДП 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Да 

 
Община Асеновград – не докладва  

Община Брезово – да  
Община Калояново – да  
Община Карлово – да  

Община Кричим –да  
Община Куклен – не  

Община Лъки - Участваме в заседания на 
областните комисии, решенията касаещи 
общината ни се изпълняват в срок. 

Община Марица 
Община Перущица – да  

Община Пловдив - да 
Община Първомай – да  
Община Раковски - Секретарят на общинската 

комисия по безопасност на движението – 
община Раковски – Веселин Делипетров 

участва в обученията, организирани от ДАБДП. 
Община Родопи – не  
Община Садово 

Община Сопот - да 
Община Стамболийски – да  

Община Съединение- да  
Община Хисаря – да  

ОД на МВР – Пловдив; 
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Секретариат 
на ОКБДП  

 
Съгласно 

график на 
ДАБДП 
 

РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 

администрация“ – Пловдив; 
Агенция „Пътна инфраструктура“; 

 РЗИ – Пловдив; 
ЦСМП - Пловдив; 
РУО-Пловдив; 

БЧК - Пловдив; 
 

 
Да 
 

 
Да  

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 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Община Асеновград - Методическите указания, 
дадени от ДАБДП във връзка с политиката по 

БДП, са изключително полезни за работата на 
Общинската комисия по БДП при община 
Асеновград. 

Община Брезово – да  
Община Калояново - При разработването на 

програмата се взимат предвид указанията на 
ДАБДП на общинско ниво 
Община Карлово – да  

Община Кричим да 
Община Куклен – да  

Община Лъки - Изпълняват се методически 
указания на ДАБДП във връзка с политиката по 

БДП на общинско ниво. 
Община Марица 
Община Перущица – да  

Община Пловдив - да 
Община Първомай – доклад от обход на 

общинските улици и пътища 
Община Раковски - Методическите указания, 
дадени от ДАБДП във връзка с политиката по 

БДП, са изключително полезни за работата на 
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Секретариат 
на ОКБДП  

 
Постоянен  
 

Общинската комисия по БДП - Раковски. Те 
улесняват разработването на програмите и 
начините на тяхното отчитане 

Община Родопи – да  
Община Садово 

Община Сопот – да 
Община Стамболийски – да  
Община Съединение - Изпълняват се дадените 

методически указания. 
Община Хисаря – методическите оказания са 

изпълнени според физическата и финансова 
възможност на общината; 
ОД на МВР – Пловдив; 

РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – МВР Пловдив;  

Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 
Агенция „Пътна инфраструктура“; 

 РЗИ – Пловдив; 
ЦСМП - Пловдив; 

РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 

 
Да 

1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП 

на тримесечна база на мин. 4 редовни 
заседанията на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Община Асеновград 
Община Брезово – да  

Община Калояново – докладва се  
Община Карлово – да  

Община Кричим 
Община Куклен – да  
Община Лъки - ДА 

Община Марица 
Община Перущица – да  

Община Пловдив - да 
Община Първомай  
Община Раковски – да 

Община Родопи – да  
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Секретариат 

на ОКБДП 
На 

тримесечие  
 

Община Садово 
Община Сопот – да  
Община Стамболийски – да  

Община Съединение – да  
Община Хисаря – да     

ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – МВР Пловдив;  

Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 

Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 
ЦСМП - Пловдив; 

РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 

 
 
Да – не изпълнено на 100%  

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

Членове на 
ОКБДП 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Община Асеновград 
Община Брезово- да  
Община Калояново - Изготвя се нужната 

информация 
Община Карлово – да  

Община Кричим – да  
Община Куклен – да  

Община Лъки - ДА 
Община Марица 
Община Перущица - да  

Община Пловдив - да 
Община Първомай – заложени средства в 

инвестиционната програма  
Община Раковски 
Община Родопи – да  

Община Садово 
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Секретариат 
на ОКБДП 
 

31 януари на 
годината, 

следваща 
отчетната 

година 
 

Община Сопот – да  
Община Стамболийски - Подготвена е и е 
предоставена информация от общината. 

Община Съединение 
Община Хисаря – подготовка на годишния 

доклад, както и на пътната и транспортна 
инфраструктура са изготвени – да  
ОД на МВР – Пловдив; 

РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – МВР Пловдив;  

Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 
Агенция „Пътна инфраструктура“; 

 РЗИ – Пловдив; 
ЦСМП - Пловдив; 

РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 

 

 
Да 

 
 

ДА 

1.10 Подготовка на обобщен годишен 

областен доклад по БДП на ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП 
 

25 февруари 
на годината, 

следваща 
отчетната 
година 

 

Да 

 
 

Да 

1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението 

на политиката по БДП 

Председател 

на ОКБДП  
 

Секретариат 
на ОКБДП 

Да 

 
 

Да 
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Членове на 
ОКБДП 

 
Постоянен  

 

 
Община Асеновград - Плануваните мерки в 
плана за 2021 г. са от изключително значение 

за осигуряване на безопасността на 
населението на общината . Поставените пътни 

знаци, метални парапети и мантинели на места 
осигуряват безопасното движение  на пътници, 
водачи и пешеходци. 

Община Брезово 
Община Калояново - Наблюдението се 

извършва от участниците в комисията по БДП. 
Периодично се правят анализи. 
Община Карлово 

Община Кричим – Периодично  се извършва 
наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП на общинско ниво, като се 
прави текущ анализ на ефективността – доколко 
ефективни са изпълняваните мерки по БДП 

 
Община Куклен – да  

Община Лъки - След като липсват ПТП на 
територията на община Лъки, то мерките 

заложени в програмата на община Лъки са 
достатъчно 
Община Марица 

Община Перущица - Предприети корективни 
действия за подобряване изпълнението 

Община Пловдив - Извършва е анализ на 
ефективността 
Община Първомай 

Община Раковски - Плануваните мерки в плана 
за 2022 г. са от изключително значение за 

осигуряване на безопасността на населението 
на общината и преминаващите по основните 
артерии водачи на МПС. Поставените пътни 

знаци и организацията на движението в 
участъците с повишена концентрация на 

движение, осигуряват безопасното 
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преминаване на пътници, водачи и пешеходци.
  
Община Родопи – не  

Община Садово 
Община Сопот – да  

Община Стамболийски – да  
Община Съединение - Извършва се текущ 
анализ на изпълнението на заложените мерки 

по БДП. 
Община Хисаря – изпълнените мерки са с добра 

ефективност  
ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 

администрация“ – Пловдив; 
Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 

ЦСМП - Пловдив; 
РУО-Пловдив; 

БЧК - Пловдив; 
 

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

 

Членове на 
ОКБДП 
 

Постоянен  
 

Община Асеновград - Всяка година в 
общинския бюджет се предвиждат средства за 
обезпечаване на БДП на територията на 

община Асеновград – доставка и монтаж на 
пътни знаци,  опресняване на хоризонтална 

маркировка, изграждане на напречни 
неравности и др.  

Община Брезово – да  
Община Калояново - Залагат се средства в 
общинския бюджет, най-вече за подобряване 

на пътната настилка на пътищата и улиците. 
Община Карлово 

Община Кричим – общинска  администрация 
Кричим ежегодно изготвя и внася за 
разглеждане и приемане на Програма за ремонт 

на улици в гр. Кричим 
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Община Куклен – да, заложени средства в 
бюджет 2022 г.  
Община Лъки - Периодично при актуализация 

на бюджета се залагат необходимите за 
осигуряването на безопасността на движение 

финансови 
Община Марица 
Община Перущица - Планирани и бюджетирани 

мерки 
Община Пловдив - Предвижда се увеличение на 

бюджета за 2022г. за реализиране на мерките 
по безопасност на движението; 
Община Първомай 

Община Раковски - Всяка година в общинския 
бюджет се предвиждат средства за 

обезпечаване на БДП на територията на 
община Раковски – в урбанизираната и извън 
урбанизираната територия на населените места 

– за пътни знаци, ремонт на опасни участъци от 
път или улица, освежаване на пешеходните 

пътеки. 
Община Родопи – не  

Община Садово 
Община Сопот – да  
Община Стамболийски – да  

Община Съединение - В общинския бюджет се 
залагат необходимите средства за изпълнение 

на мерките по БДП/за закупуване на нови пътни 
знаци, проектиране изграждането на пътни 
неравности, текущи ремонти на общинските 

пътища и т.н./. 
Община Хисаря – общинския бюджет е 

ограничен и всички заложени в него дейности 
са приоритетни  
ОД на МВР – Пловдив; 

РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – МВР Пловдив;  
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Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 
Агенция „Пътна инфраструктура“; 

 РЗИ – Пловдив; 
ЦСМП - Пловдив; 

РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 

 

1.13 Повишаване капацитета на 
компетентните органи за управление, 

координация и контрол при настъпило ПТП 

Членове на 
ОКБДП 

 
Постоянен  

 

Община Асеновград - Община Асеновград е в 
отлична координация с РУ – Асеновград за 

бързото осведомяване и реакция от страна на 
институциите при възникване на ПТП 

Община Брезово -  
Община Калояново Няма извършени обучения 
Община Карлово 

Община Кричим 
Община Куклен - не 

Община Лъки - За 2021 година няма настъпили 
ПТП на територията  
Община Марица 

Община Перущица - Подобрено взаимодействие 
между спасителните служби при ПТП. 

Община Пловдив - Своевременно са 
възстановявани увредени в следствия на ПТП 
ограничителни системи и вертикална 

сигнализация; 
 

Община Първомай 
Община Раковски - Ръководството на община 

Раковски е в отлична комуникация с РУ на МВР 
– гр. Раковски и няма никакви проблеми за 
бързото осведомяване и бързата реакция от 

страна на служителите в тази институция при 
възникване на ПТП. 

Община Родопи 
Община Садово 
Община Сопот – не  

Община Стамболийски 
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Община Съединение  - Поддържа се постоянен 
контакт между институциите. 
Община Хисаря – не, община Хисаря не 

разполага със специалисти по БДП. Тези 
дейности се извършват от представители на РУ-

Хисаря. 
ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 

администрация“ – Пловдив; 
Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 

ЦСМП - Пловдив; 
РУО-Пловдив; 

БЧК - Пловдив; 
 

1.14 Провеждане на обществени консултации 
по важни теми в областта на БДП, насочени 
към установяване и отчитане на становищата 

на заинтересованите страни от гражданското 
общество 

 

Членове на 
ОКБДП 
 

Постоянен  
 

Община Асеновград 
Община Брезово -  
Община Калояново – не са извършени  

Община Карлово – да   
Община Кричим - Преди одобряването на ГПОД 

за същият бе проведено обществено 
обсъждане. Също така ГПОД е публикуван на 
интернет страницата на общината. 

Община Куклен – не  
Община Лъки - НЕ 

Община Марица 
Община Перущица - Не са проведени 

обществени консултации, свързани с БДП, 
предвид усложнената епидемична обстановка 
Община Пловдив - Регулярно са провеждани 

заседания на експертен съвет към ОбщКБДП, на 
които се обсъждат предложения и сигнали на 

граждани, свързани с БДП. Община Първомай 
Община Раковски - В началото на всяка учебна 
година в петте основни училища и двете 

гиманзии в община Раковски заседава 
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Училищната комисия по БДП. От тях 
получаваме протокол, в който описват всички 
мерки, които трябва общината да предприеме 

за осигуряване на безопасността на учениците 
през учебната година. Напоследък 

обществеността ни стана много активна в 
областта на БДП. Жителите на общината  
изпращат сигнали и провеждат срещи с 

предстедателя на КБД заседания на Общинския 
съвет  поставят проблеми, свързани с БДП за 

различните населени места, разискват се 
предложения и се приемат решения, с които се 
гарантира, че ще бъдат осигурени условията за 

БДП на пешеходци, пътници и водачи. 
Община Родопи 

Община Садово 
Община Сопот – не  
Община Стамболийски – да 

Община Съединение - Провеждат се срещи с 
местния бизнес и населението по важни теми  в 

областта на БДП/набелязват се мерки за 
предприемане на необходимите действия 

Община Хисаря – не  
ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 

администрация“ – Пловдив; 
Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 

ЦСМП - Пловдив; 
РУО-Пловдив; 

БЧК - Пловдив; 
 

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

Членове на 
ОКБДП 
 

Постоянен  

Община Асеновград 
Община Брезово – да  
Община Калояново – няма наличен ресурс 
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 Община Карлово - Само 1 лице, което отговаря 
и за много други дейности :обществен превоз, 
таксиметров превоз, общинска автогара, зони 

за платено паркиране, отдаване на паркоместа 
и др. 

Община Кричим 
Община Куклен – да (извършва се по 
съвместимост , липсва щатно назначен 

служител); 
Община Лъки - Общинска администрация - 

Лъки е обезпечена с необходимия човешки и 
технически ресурс. 
Община Марица 

Община Перущица – не е обезпечена 
Община Пловдив – да  

Община Първомай 
Община Раковски - Служителите в община 
Раковски, които са членове на ОбКБДП 

осъществяват координацията на общинската 
политика по БДП. 

Община Родопи 
Община Садово 

Община Сопот – не  
Община Стамболийски 
Община Съединение – да  

Община Хисаря – поради липса на финансови 
средства община Хисаря не е обезпечена с 

необходимия човешки и технически ресурс, 
който да изпълнява в частност множеството 
изесквания; 

ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 

Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 

ЦСМП - Пловдив; 
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РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 

 

1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия 
човешки и технически ресурс за 

координация на областната политика по БДП 
 

Областна 
администраци

я 
 

Секретариат 
на ОКБДП 
 

Постоянен  
 

Да 
 

 
Да   

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

2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в 

системата на образованието 

 

РУО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осъвременяване на учебната документация по 
БДП въз основа на опита в Република България и 

водещите страни по отношение на БДП; 

- заделяне на финансови, технически и човешки 

ресурси за обезпечаване на обучението по БДП: 

Сума: 101173,00 лв. - училища 

          41826,00 лв. -  ДГ 

ОБЩО: 142999,00 лв. 

- използване на учебни материали, адаптирани 

както към възрастта и зрелостта на обучаваните: 

Вид и брой: 520147 - училища 

                   4421 - ДГ 

ОБЩО: 524568 

- наличие на площадки за обучението по БДП: 

Вид и брой: 54 - училища 

                   64 - ДГ 

ОБЩО: 118 

-Повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти в системата на средното образование 

във връзка с обучението по БДП: 
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Общини  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЧК 

 

Постоянен  

Брой подготвени специалисти:  1044 - училища 

                                                   390 - ДГ 

ОБЩО: 1434 

Община Асеновград 
Община Брезово – да  

Община Калояново –Периодични лекции от 
представители на МВР.  Застъпено в учебната 
програма 

Община Карлово – да  
Община Кричим - Оптимизирано обучение на 

деца и ученици по БДП в системата на 
образованието в единна концептуална рамка: 
- осъвременема е учебната документация по 

БДП;  
- заделени са финансови, технически и 

човешки ресурси за обезпечаване на 
обучението по БДП;  
- определени  са конкретни образователни 

цели като минимални изисквания за обучение 
по БДП в училището;  

- интегрирани са темите по БДП в темите от 
учебното съдържание по общообразователните 

учебни предмети, едновременно с 
преподаването им като отделен предмет; 
- използвани са учебни материали и подходи, 

адаптирани както към възрастта и зрелостта на 
обучаваните, така и към духа на времето; 

- уроците се провеждат не само в класната 
стая, но също така да включват обучение и опит 
на практика - както в защитена среда, така и в 

реални условия, адаптирани към ролята, която 
имат в системата за движение, в т.ч. обучение 

по оказване на първа помощ за учениците в 
горните класове; 
 



135 

 

осигуряване на механизъм за обратна връзка и 
оценка на ефективността от обучението по 
БДП. 

Община Куклен – да по учебната програма 
Община Лъки 

Община Марица - През 2021г. община Марица 
изгради в двора на СУ „Васил Левски“, с. 
Маноле голяма площадка по БДП на стойност 22 

000 лв., която се ползва от всички училища на 
територията на общината за провеждане на 

часове по БДП. Организирано беше 
мероприятие с участието на инспектор от  
Сектор Пътна полиция -Пловдив, който запозна 

учениците от начален курс с правилата за 
движение по пътя. 

АБЩИНА Лъки - Правят се годишни беседи в час 
на класа. 
Община Перущица  -  Реализирани часове по 

БДП  
Община Пловдив 

Община Първомай - да 
Община Раковски - Във всяка образователна 

институция има планове за БДП. 
Община Родопи 
Община Садово 

Община Сопот – да  
Община Стамболийски – да  

Община Съединение - Извършва се съгласно 
утвърдения учебен план в системата на 
образованието. 

Община Хисаря – поради възникналата Ковид 
обстановка, не са провеждани обучения 

В периода м. февруари – м. април 2021 г. 
доброволци на Български младежки Червен кръст-
Пловдив, съвместно с РПУ-гр. Карлово и ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“-гр. Карлово, по програма „Детско 
полицейско управление“ проведоха лекции и 

демонстрации на теми: 
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– Оказване на първа долекарска помощ; 
– Безопасност на движението по пътищата. 

В същия период от годината и по същата 

програма доброволци на Български младежки 
Червен кръст-Пловдив, съвместно с Трето РПУ-гр. 

Пловдив и НУ „Христо Ботев“-гр. Пловдив 
осъществиха поредица от лекции и демонстрации на 
тема „Оказване на първа долекарска помощ при 

пътни инциденти“. 

По програмата „Детско полицейско управление“ 
през 2021 г. доброволците на Български младежки 
Червен кръст-Пловдив изнесоха общо 23 лекции 

и обучиха 470 ученици. По време на лекциите и 
практическите занятия учениците бяха запознати с 

техники по оказване на първа долекарска помощ, 
обсъждаха се потенциални травми при пътно-
транспортни произшествия и правилните 

спасителни действия при тях, като същите активно 

се включваха в демонстрациите. 

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

ученици в системата на образованието 

РУО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за 

деца и ученици в системата на образованието: 

Брой: 17324 - участници от училища 

8266 -участници от ДГ 

80 - участници от ЦПЛР 

ОБЩО: 25670 

 

Организиране и провеждане на областно 

състезание по БДП: 

I състезателна група: 

учениците от V до VII клас – взели участие  17 

ученици и 4 учители; 

II състезателна група: 

ученици от VIII до X клас взели участие  4 ученици 

и 2 учители. 
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Общини  

Постоянен 

Участие в национално състезание по БДП – 4 
ученици и 1 учител. Отборът е заел IV място на 

национално ниво. 

Участие на национално състезание по професия 

"Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС" и  
участие в международно  европейско състезание 
по професия "Най-добър млад автомонтьор и водач 

на МПС". Ученици от професионалните гимназии – 

взели участие 18 ученици и 12 учители. 

Община Асеновград 
Община Брезово – да  

Община Калояново – не са организирани 
Община Карлово – да  

Община Кричим -  Попълване на контролен лист 
за оценка на условията за придвижване, 
опасностите и затрудненията на пътуване на 

първокласника от дома до училище и обратно ; 
-Участие в трета глобална седмица посветена 

на БДП- презентации, филм. 
Община Куклен – да  
Община Лъки - Не сме провеждали през 2021 

година извънкласни инициативи по БДП заради 
пандемичната обстановка с CОVID 19. 

Община Марица - Във всички 16 детски градини 
в началото на новата учебна година се проведе 
образователен театър на тема  

„ Спазвай правилата и това е играта“. 
В детските градини часовете по БДП са както 

следва: В І-ва и ІІ-ра възрастови групи по 5 
ситуации годишно, в ІІІ-та възрастова група по 
6 ситуации годишно и в ІV-та възрастова група 

по 7 ситуации годишно. 
В училищата часовете по БДП годишно по 

учебен план, са както следва: 1-ви клас- 9 
часа, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас- 6 часа, 5-ти, 6-ти 
и 7-ми клас- 5 часа. 
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Община Перущица - Не са организирани и 
провеждани извънкласни обучения по БДП, 
предвид усложнената епидемична обстановка 

Община Пловдив - Поддръжка на 4 бр. детски 
площадки за обучение по БДП. 

Община Първомай – да  
Община Раковски - През изминалата учебна 
година бяха ограничени извънкласните 

инициативи поради усложнената епидемична 
обстановка във връзка с COVID-19. 

Община Родопи 
Община Садово 
Община Сопот 

Община Стамболийски – да  
Община Съединение - Извършва се съгласно 

утвърдения учебен план в системата на 
образованието.  
Община Хисаря – поради възникналата Ковид 

обстановка, не са провеждани обучения  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнени мерки за ограничаване на 
рисковете от ПТП при осъществяване на 

организиран превоз на деца:                                                                           
- Информиране на сектор "Пътна полиция" при 
организиране на пътуване; предварителен 

инструктаж,  провеждане на тренинг, повишаване 
на информираността за рисковите фактори, 

свързани с  безопасността на движението по 
пътищата;                                                                                                                                   
-Формиране у учениците на съзнателно и 

отговорно отношение към въпросите на личната 
безопасност и тази на околните, придобиване на 

основни допълнителни знания и умения за 
разпознаване и оценка на опасните ситуации и 
вредните фактори в околната среда, и оказване на 

помощ в случай на опасност;                                                                    
-  Провеждане на предпътен медицински преглед 

на водача и  преглед за техническата изправност 
на автобуса;                                                                   
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Общини  

 

 

 

-Провеждане на инструктаж за безопасно 
движение по пътищата на служителите (въвеждащ 
за новопостъпилите и периодичен за останалите);                                                               

-Навременни и сертифицирани технически 
проверки, на които МПС следва периодично да 

преминават; 

-Определяне и утвърждаване на маршрута 

на автобуса/автобусите; 

-Утвърждаване на списък на учениците, 

които се превозват – при средищни училища или 
сборни групи за превоз, списъкът се представя в 

общината от всички директори, които имат 

ученици в автобуса; 

• запознаване на всеки ученик с 
правилата за безопасен превоз, списъка и 

определения маршрут; 

• определяне със заповед на лице 

придружаващо учениците в автобуса при 

осъществяването на ежедневен превоз; 

• осигуряване на оборудване на 
автобусите според изискванията на ДАИ (Наредба 

№ 33 на министъра на транспорта за обществен 
превоз на пътници и товари на територията на РБ. 

Гарантиране, че автобусите са оборудвани с 
комплект за оказване на първа долекарска помощ 
(аптечка) и водачите са запознати с тяхното 

използване, пожарогасители и светлоотразителен 

триъгълник и три сигнални жилетки; 

• запознаване на водача на училищния 
автобус/служебно МПС с ясно разписани мерки за 

безопасно движение, за забрана на превишената 
скорост, управлението под въздействие на алкохол 

или други упойващи субстанциии, срещу подпис; 

• създаване на култура на безопасно 

движение по пътищата и безопасно управление на 
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ООАА 

Постоянен 

моторни превозни средства като задължителни 

критерии за поведението на водачите на МПС; 

Община Асеновград 
Община Брезово – да  

Община Калояново - Инструктаж за безопасно 
и сигурно движение. 
Община Карлово – да  

Община Кричим - Проведени инструктажи при 
организиран превоз на ученици, свързан с 

учебната дейност. 
Община Куклен – неприложимо 
Община Лъки - Извършва се ежедневен превоз 

на ученици от селата Белица и Дряново, като се 
спазват необходимите изисквания и норми за 

ограничаване и цялостната липса на риск от 
ПТП. 
Община Марица 

Община Перущица - Няма организиран превоз 
на деца 

Община Пловдив 
Община Първомай 
Община Раковски - Директорите на 

образователните институции спазват 
изискванията при осъществяване на 

организиран превоз на деца, в учебна и/или 
извънучебна дейност в системата на 
образованието. Изпълняваха се заповедите на 

Министъра на здравеопазването за 
осъществяването на превоза на деца и ученици 

в усложнена обстановка. 
Община Родопи 
Община Садово 

Община Сопот – да  
Община Стамболийски – да  

Община Съединение - Спазване на действащите 
законови разпоредби при извършване на 

превоз на деца и ученици. 



141 

 

Община Хисаря – постигнатите до момента 
мерки се спазват 

 

2.4 Провеждане на кампании в областта на 

БДП, насочени към деца и ученици 
ОКБДП 

Постоянен 

Областна администрация – Пловдив - Да 
Община Асеновград 
Община Брезово – да  

Община Калояново- Периодични лекции. 
Община Карлово – да  

Община Кричим – Провеждане на кампании в 
областта на БДП: 
- Определяне на безопасен маршрут от дома до 

училището и обратно за ученици от първи клас. 
Да си припомнят безопасните маршрути за 

учениците от втори, трети и четвърти клас; 
- Дни на безопасност на пътя; 
- Взето е участие в кампания „Пътят на 

първокласника“. 
 

 
Проведени инструктажи при организиран 

превоз на ученици, свързан с учебната дейност. 
Община Куклен – да  
Община Лъки - не 

Община Марица 
Община Перущица - Не са организирани и 

провеждани кампании в областта на БДП, 
предвид усложнената епидемична обстановка. 
Община Пловдив - Указано съдействие на 

училищните власти и органите на МВР при 
провеждане на мероприятия на територията на 

изградените детски площадки;  
Община Първомай 
Община Раковски - Поради усложнената 

епидемична обстановка не са провеждани 
кампании в областта на БДП. 

Община Родопи 
Община Садово 
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Община Сопот – да  
Община Стамболийски – да  
Община Съединение - съгласно утвърдения 

учебен план в системата на образованието 
Община Хисаря – не  

ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – МВР Пловдив;  

Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 

Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив – повишаване на 
информираността и съзнанието на населението, 

касаещо безопасността на населението 
ЦСМП - Пловдив; 

РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 

 

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 

Дейност на училищните комисии по БДП - всички 
образователни институции са:                                                                              

-извършили обследване на прилежащата пътна 
инфраструктура, състоянието на хоризонталната и 

вертикалната пътна маркировка, състоянието на 
предпазния парапет пред училищата  и наличието 
на необходимите ограничителни знаци на 

скоростта на движение.  

- идентифициране на локалните рискови фактори, 
на промените в околната среда и поведението на 
участниците    в движението.                                                                

- подпомага директора при организирането на 
кампании, инициативи  планиране и осигуряване 

на материали за обучението по БДП.           

2.6 Организиране и провеждане на 
превантивни кампании за водачите на ППС с 

акцент върху превишената/несъобразена 
скорост, шофирането след употреба на 

ОКБДП 

Постоянен 

Община Асеновград 
Община Брезово -  
Община Калояново - Не са правени. 

Община Карлово – да  
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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. 

Община Кричим 
Община Куклен – не  
Община Лъки - не 

Община Марица 
Община Перущица - Не са организирани и 

провеждани превантивни кампании за водачите 
на ППС, предвид усложнената епидемична 
обстановка. 

Община Пловдив 
Община Първомай – информиране на 

обществеността за промени в областта на БДП 
чрез сайта на общината 
Община Раковски 

Община Родопи 
Община Садово 

Община Сопот - Нe - поради епидемичната 
обстановка, въведена в страната 
Община Стамболийски – да  

Община Съединение - ОДМВР, МКБПП 
Община Хисаря – не  

ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 

Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 

ЦСМП - Пловдив; 
РУО-Пловдив; 
БЧК - Пловдив; 

 

2.7 Специализирани мерки за рискови групи 
водачи: млади водачи, водачи с 
регистрирани нарушения, водачи на възраст 

над 65 г. 

 

ОКБДП 

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

 

ОКБДП 

Постоянен 

 

2.9 Провеждане на единна и целенасочена 

комуникационна и медийна политика 
 

ОКБДП 

Постоянен 

Да 

Община Лъки - не 
Община Перущица - Не е приложена 

Община Пловдив - Постоянно са оповестявани в 
медиите реализирани мерки и промени в 
организацията на движение, в следствие на 

провеждащи се мероприятия, ремонтни дейности и 
др. 

Община Сопот – не  

ОДМВР -  Участия в превантивни мероприятия с 

партньори - бр.18 

Дадени интервюта за медии - бр.28 

 

2.10 Разработване и изпълнение на 

тематични програми за информираност на 
отделните целеви групи от населението; 

организиране и провеждане на национални, 
регионални и местни инициативи 

 

ОКБДП 

Постоянен 

……………………………………………………………………… 

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

 

ОКБДП 

Постоянен 

Областна администрация – В сайта на общината 
се отбелязват всички по-важни събития и 

мероприятия - национални или световни, 
свързани с безопасността на движение по 

пътищата. 
Община Асеновград 

Община Брезово -  
Община Калояново- Публикуване на материали 
по темата. 

Община Карлово – не  
Община Кричим 

Община Куклен – да  
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Община Лъки - Отбелязването на 29 юни бе 
посредством изготвяне и раздаване на дипляни 
сред учениците в СУ „Христо Ботев” – гр.Лъки 

Община Марица 
Община Перущица -Не е отбелязан денят на 

БДП, предвид усложнената епидемична 
обстановка.  
Община Пловдив - Отбелязан с медийни изяви 

и настройване текст за 29 юни - денят на 
безопасността на движение по пътищата на 

VMS /знак-табло с променливо съдържание/ , 
намиращо се на съоръжението на ул. „Гладстон“ 
Община Първомай 

Община Раковски - На официалната страница 
на общината се отбелязват всички по-важни 

събития и мероприятия - национални или 
световни, свързани с безопасността на 
движение по пътищата.  

Община Родопи 
Община Садово 

Община Сопот – да  
Община Стамболийски – да  

Община Съединение – изпълнява се  
Община Хисаря – поставени билбордове на 
входовете и изходите на гр. Хисаря 

ОД на МВР – Пловдив – изпълнено 
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 
администрация“ – Пловдив; 

Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив – информационна кампания, 

проведена инициатива с ученици от трети клас 
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карлово 
за безопасно движение по пътищата на 

26.01.2021 г. 
ЦСМП - Пловдив; 
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РУО-Пловдив; - Е отбелязан е от всички 
училища на територията на Област Пловдив 
БЧК - Пловдив; 

 

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 

Областна администрация - да 

Община Асеновград 
Община Брезово – да  

Община Калояново - Публикуване на 
материали по темата. 
Община Карлово – не  

Община Кричим - Световния ден за възпоменание 
на жертвите от пътнотранспортни произшествия е 

отбелязан с изготвяне на табла и  изложба с 
рисунки по темата. 

 

Община Куклен – да  
Община Лъки - не 

Община Марица 
Община Перущица - Не са отбелязани,  предвид 
усложнената епидемична обстановка 

Община Пловдив – Отбелязани с медийни изяви  
Община Първомай 

Община Раковски - На официалната страница 
на общината бяха публикувани материали за 
отбелязване на тези дни и седмица. 

Община Родопи 
Община Садово 

Община Сопот – да  
Община Стамболийски – не  

Община Съединение 
Община Хисаря – поставени билбордове на 
входовете и изходите на гр. Хисаря отбелязва  

 
ОД на МВР – Пловдив - изпълнено 

РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 

администрация“ – Пловдив; 
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Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 
ЦСМП - Пловдив; 

РУО-Пловдив; - Взели участие: 28076 - 
деца/ученици и 2623 учители; 

Участие в кампании на ОКБДП за безопасна 
градска мобилност, насочени към деца и ученици: 
5621 - деца/ученици и 944 учители; 

Провеждане на кампания „Пътят на 
първокласника“: 5873 ученици и 706 учители 

БЧК - Пловдив; 
 

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 

Община Асеновград 
Община Брезово 
Община Калояново - Периодичен инструктаж. 

Община Карлово – да  
Община Кричим 

Община Куклен – да, извършва се при 
първоначални и периодични инструкции  
Община Лъки- Не са отбелязвани тези дни 

посредством някакви мероприятия. 
Няма допуснати ПТП от работещите в общината. 

Община Марица 
Община Перущица- Не са прилагани 
Община Пловдив 

Община Първомай 
Община Раковски - В община Раковски е 

изработена и утвърдена от Кмета на общината 
Система от мерки за безопасност на движение 

по пътищата на служителите и работниците в 
общинска администрация Раковски която е 
разработена съгласно стандартизираната 

система от мерки от ДАБДП. 
Община Родопи 

Община Садово 
Община Сопот – да 
Община Стамболийски – да  

Община Съединение 
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2.14 Обучение по първа до лекарска помощ 

на кандидат-водачите на МПС с цел 
подобряване на реакциите на водачите и 
оказване на първа помощ при настъпване на 

ПТП 

 

2.15 Подготовка и провеждане на 

обучителни, образователни, информационни 
и популяризиращи инициативи за опазване 

живота и здравето на хората в пътното 

движение 

 

Община Хисаря - поставени билбордове на 
входовете и изходите на гр. Хисаря отбелязва,  
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. 
ОД на МВР – Пловдив; 
РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – МВР Пловдив;  
Регионална дирекция „Автомобилна 

администрация“ – Пловдив; 
Агенция „Пътна инфраструктура“; 
 РЗИ – Пловдив; 

ЦСМП - Пловдив; 
РУО-Пловдив; - Провеждат се въвеждащ, 

периодичен и извънреден инструктаж. 
Проследява се изпълнението на 
Териториалните мерки, касаещи работещите в 

държавните институции за предпазването им от 
ПТП при взаимодействие с пътната система  и 

др. 
 

 
БЧК - Пловдив; - През 2021 г. Областната 
организация обучи 6801 лица –  кандидат 

водачи на МПС по първа долекарска помощ, с 
цел подобряване на реакциите на водачите и 

оказване на първа помощ при настъпване на 
ПТП 

       

 
          БЧК - През 2021 г. Областната 

организация обучи общо 28 лица – доброволци 
/23 от доброволно формирование „Пловдив 112“ 
към община Пловдив и 5 от доброволно 

формирование „Асеневци“ към община Асеновград/ 
по оказване на първа долекарска помощ на 
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пострадали при ПТП, бедствия и извънредни 
ситуации. 
През отчетната година Областната организация със 

своите доброволци под формата на образователни, 
информационни и популяризиращи инициативи 

обучи около 800 души по оказване на първа 
долекарска помощ при ПТП. 

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 

изпълнено 

3.2 Анализ на травматизма по места и часови 

интервали с цел засилване на контролната 
дейност в определени участъци 

 

ОДМВР 

Постоянен 

изпълнено 

3.3 Подобряване информираността на 

широката общественост за резултатите от 
контролната и аналитичната дейност 
 

ОДМВР 

Постоянен 

изпълнено 

3.4 Провеждане на специализирани 
операции след направен анализ на 

пътнотранспортната обстановка 

 

ОДМВР 
Постоянен 

 Участие в обезпечаване на обществен ред при 
масови, спортни мероприятия, митинги, шествия 
и др. - бр.221 

 Пилотиране и съпровождане на официални 
делегации, съпровождане на специални и 
извънгабаритни товари, съоръжения, конвой с 

хуманитарна помощ и др. - бр.98 
 Участие в специализирани полицейски операции 

по безопасност на движението по пътищата - 
бр.1318 

 Проведени СПО по метода 

"Широкообхватен контрол" -бр.130 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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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 

Община Асеновград 
Община Брезово – да  
Община Калояново - Предприемане на 

необходимите мерки. 
Община Карлово – да  

Община Кричим 
Община Куклен – да, постоянно 
Община Лъки - Прави се текущ анализ и доклад 

всяка година. 
Община Марица 

Община Перущица - Приложена е 
разработената от ДАБДП методика за 
планиране и управление на дейностите по 

общински пътища и улици 
Община Пловдив - Приложена е методика за 

планиране и управление на дейностите по 
общински пътища и улици, разработена от 

ДАБДП. 
Община Първомай – да  
Община Раковски -  

Община Родопи – да  
Община Садово 

Община Сопот – да  
Община Стамболийски – да  
Община Съединение – да  

Община Хисаря – взаимодействие със всички 
институции с цел повишаване на безопасността 

на движението 
 

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 
 
 

 
 

Община Асеновград – Ръководството на 
Община Асеновград има много добра 
комуникация, координация и взаимодействие с 

Областно пътно управление и РУ- Асеновград, 
както и  с Районна пътна служба- Асеновград с 
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ОПУ 
ОДМВР 
Постоянен 

цел съвместни действия по подобряване 
безопасността на пътната инфраструктура. 
Община Брезово – да  

Община Калояново - Съвместни срещи и 
комуникация. Обсъждане на дейности. 

Община Карлово – да  
Община Кричим - Периодично служители на 
общинска администрация съвместно с 

представители на РУ „Полиция“ – Стамболийски 
извършват обход на общинската пътна мрежа, с 

цел набелязване на мерки по подобряване на 
безопасността на движение на територията на 
общината. На 22.10.2021 г. е направен оглед на 

общинска и улична мрежа преди настъпване на 
есенно-зимния сезон 2021-2022 г., като  

съставения  доклад е одобрен от Началника на 
РУП – Стамболийски и Кмета на община Кричим 
Община Куклен – да, постоянно координация с 

ОПУ-Пловдив, Първо – РУ Пловдив 
Община Лъки - Периодично се наблюдават 

общинските пътища и улици и се начертават 
необходимите мерки по правилното им 

стопанисване. Координацията и 
взаимодействието между община и ОПУ е много 
добра. 

Община Марица 
Община Перущица - Не са проведени 

координационни мероприятия, предвид 
усложнената епидемична обстановка 
Община Пловдив - Осъществена е добра 

координация между община и ОДМВР 
Община Първомай – да 

Община Раковски - Ръководството на Община 
Раковски има много добра комуникация, 
координация и взаимодействие с  РУ на МВР – 

гр. Раковски, с цел съвместни действия по 
подобряване безопасността на пътната 

инфраструктура. 
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Община Родопи – да  
Община Садово 
Община Сопот – да  

Община Стамболийски Поддържа се постоянен 
контакт между институциите, с цел извършване 

на действия по подобряване на пътната 
инфраструктура. Изпълняват се дадените 
предписания от органите на ОДМВР при 

констатирани нередности по пътната 
инфраструктура.– да  

Община Съединение -  
Община Хисаря – добра комуникация с ОПУ-
Пловдив 

 

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 

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - Няма разработен софтуер.

  
Община Карлово – да  
Община Кричим 

Община Куклен – не 
Община Лъки - Ежегодно се прави обход на 

общинската и улична пътна мрежа и се 
набелязват проблемите /ако има такива/, които 
следва да бъдат отстранени. Предоставили сме 

необходимата информация, където е било 
необходимо за изграждане на ГИС- базиран 

масив 
Община Марица - Функциониращ ГИС-базиран 

масив от информация с необходимите 
функционални характеристики 
 

Предоставена от общината информация 
Община Перущица 

Община Пловдив 
Община Първомай 
Община Раковски 

Община Родопи – да  
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Община Садово 
Община Сопот – не  
Община Стамболийски – не  

Община Съединение 
Община Хисаря – не разполага с пълна 

информация 
 

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

заседанията на ОКБДП  

Общини 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ОПУ 

Минимум 
четири пъти 

годишно 
 

Община Асеновград 
Община Брезово 
Община Калояново - Периодично според 

информацията на МВР. 
Община Карлово – да  

Община Кричим – за заседанията на ОКБДП 
община Кричим изготвя и предоставя 
информация, съгласно обявените в дневния ред 

теми. 
Община Куклен – да 

Община Лъки - Винаги на заседания се 
докладва състоянието на общинската и 
уличната пътна мрежа. 

Община Марица - Информационно 
обезпечаване 

 
Докладвана информация по образец 
Община Перущица- Извършен е анализ и е 

докладвана информация по образец на ОКБДП 
Община Пловдив - На провежданите заседания 

на ОбщКБДП е представяна и анализирана 
информация, свързана с пътната безопасност. 

Община Първомай – да  
Община Раковски 
Община Родопи – да  

Община Садово 
Община Сопот – да  

Община Стамболийски – да  
Община Съединение – изпълнява се  
Община Хисаря – доклади и анализи се 

извършват на ОКБДП 
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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  

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - Няма извършени дейности. 
Община Карлово – да  

Община Кричим - В одобрения през 2020 г. 
ГПОД са предвидени мероприятия в участъци с 

концентрация на ПТП 
Община Куклен – да 
Община Лъки - В община Лъки няма пътни 

участъци с висока концентрация 
Община Марица - Подобряване на пътната 

безопасност в критичните участъци 
 
Изпълнени целенасочени инвестиции в пътни 

участъци с най-висока концентрация на ПТП 
и/или с най-висок потенциал за намаляване на 

риска от ПТП 
Община Перущица - Извършени са инвестиции 
в пътни участъци с висока концентрация на ПТП 

Община Пловдив - Изпълнени са целенасочени 
инвестиции в пътни участъци с висока 

концентрация на ПТП или висок потенциал за 
намаляване на риска от ПТП 
Община Първомай – да  

Община Раковски - През изминалата година, на 
заседание на ОбКБДП беше обсъдена 

организацията на движение в участъците с най-
висока концентрация на ПТП на територията на 

община Раковски . Специалистите, участващи в 
комисията предложиха решение, с което се 
урегулира движението на преминаващите ППС 

с пътни знаци. Знаците са закупени и 
поставени. 

Община Родопи – да  
Община Садово 
Община Сопот – да  

Община Стамболийски – да  
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Община Съединение – изпълнява се  
Община Хисаря – няма високо рискови 
участъци; 

 

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 

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново -  

Извършено според необходимостта. Поставяне на 
необходимата сигнализация. 

 

Община Карлово – да  
Община Кричим 

Община Куклен – да; 
Община Лъки - Навсякъде където има 
необходимост от информиране на водачите на 

МПС, че участъка е с повишен риск от ПТП се 
поставят необходимите пътни знаци и района се 

ограничава. 
Община Марица - Повишаване на 
информираността 

 
Проведени информационни мерки 

Община Перущица - Не са провеждани 
информационни кампании, предвид 
усложнената епидемична обстановка 

Община Пловдив - Сигнализирани са участъци 
с концентрация на ПТП; 

Община Първомай – да  
Община Раковски 

Община Родопи – да  
Община Садово 
Община Сопот – да  

Община Стамболийски – да  
Община Съединение – изпълнява се  

Община Хисаря - изпълнено 

4.8 Изпълнение на насоките на 
Европейската комисия за разработване и 

Общини  

2021 

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - Няма разработени. 
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прилагане на планове за устойчива градска 

мобилност с приоритет в областните градове 

 

Община Карлово – не  
Община Кричим 
Община Куклен – неприложимо 

Община Лъки  - да градска мобилност 
Община Марица - Систематизиране на 

приоритетите и мерките, свързани с 
подобряване на градската мобилност  
 

Разработени планове за устойчива градска 
мобилност 

Община Перущица - Разработени са планове за 
устойчива градска мобилност 
Община Пловдив - Разработен проект 

„Модернизация и развитие на устойчив градски 
транспорт в гр. Пловдив 

Община Първомай 
Община Раковски 
Община Родопи – да  

Община Садово 
Община Сопот – да  

Община Стамболийски 
Община Съединение 

Община Хисаря -  
 

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

населените места 

Общини 

Постоянен  

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - Няма разработени. 

Община Карлово – да  
Община Кричим 

Община Куклен – да 
Община Лъки - Навсякъде по населените места 
има изградени пешеходни пътеки и са 

поставени необходимите знаци за БДП. 
Община Марица - Подобряване на 

управлението на пътната безопасност 
 
Приложени процедури 

Община Перущица - Приложени са процедури 
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Община Пловдив - Въведено еднопосочно 
движение в различни райони, в съответствие с 
Генералния план за организация на движението на 

територията на град Пловдив. 
Въведено ограничение на скоростта- 30 км/ч в 

райони с интензивно пешеходно движение. 
Община Първомай – ограничаване на скоростта  
Община Раковски - В зависимост от вида на 

пътя, преминаващ през населените места, се 
предприемат мерки за пътната безопасност. 

Община Родопи 
Община Садово 
Община Сопот 

Община Стамболийски – да  
Община Съединение – изпълнява се  

Община Хисаря -  
 

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

населените места 

Общини 
Постоянен 

Община Асеновград 
Община Брезово 
Община Калояново - Няма извършени 

актуализации. 
Община Карлово – да  

Община Кричим -Със Заповед № РД-02-09-
144/03.04.2020 г. на Кмета на община Кричим 
е одобрен Генерален план за организация на 

движението в гр. Кричим. 
В изпълнение на заложените в ГПОД 

мероприятия бяха поставени 10 бр. нови пътни 
знаци, беше опреснена хоризонталната пътна 

маркировка в района на училищата и детските 
градини. Пред детските градини бяха 
монтирани 294 л.м предпазни парапети  

Община Куклен – не 
Община Лъки - Плановете се изпълняват според 

указанията. 
Община Марица - Подобряване на 
управлението на пътната безопасност 
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Изпълнени/актуализирани генерални планове 
Община Перущица - Актуализирани са 
генерални планове 

Община Пловдив - Системно са изпълнявани 
предвидените в Генералния план за организация 

на движението на територията на град Пловдив 
мерки, насочени към постигане на трайно, 
непрекъснато и устойчиво развитие на 

транспортната инфраструктура на Пловдив и 
подобряване на управлението на пътната 

безопасност. 
 
Община Първомай – не, поради финансов 

недостиг 
Община Раковски 

Община Родопи – частично  
Община Садово 
Община Сопот 

Община Стамболийски – не  
Община Съединение 

Община Хисаря – изпълнява се приетата 
Наредба за движение по пътищата в населените 

места на община Хисаря; 
 

4.11 Прилагане на ефективен контрол при 
управление на договорите за проектиране и 

строителство, и поддържане на пътната 

инфраструктура 

Общини 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Община Асеновград 

Община Брезово – да  
Община Калояново - Извършва се според 

конкретния проблем. 
Община Карлово – да  

Община Кричим 
Община Куклен – да, 
Община Лъки - Където общината има достъп се 

извършва необходимия контрол. 
Община Марица - Подобрено администриране 

на договорите за проектиране и строителство, 
и поддържане 
 

Предприети мерки по контрол 
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ОПУ 
Постоянен 

Община Перущица - Предприети са мерки за 
контрол, чрез подобрено администриране на 
договорите за проектиране, строителство и 

поддръжка 
Община Пловдив - Приложени са мерки за 

контрол 
Община Първомай – да  
Община Раковски - Прилага се ефективен 

контрол при управление на договорите за 
проектиране и строителство, поддържане на 

общинската и улична пътна инфраструктура. 
Община Родопи – да  
Община Садово 

Община Сопот 
Община Стамболийски – да  

Община Съединение - Подобрено 
администриране на договорите за проектиране 
и строителство, и поддържане 

Община Хисаря – прилага се ефективен 
контрол 

 

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

безопасност 

Общини 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - Няма разработени. 
Община Карлово – да  

Община Кричим 
Община Куклен – неприложимо 

Община Лъки – не се прилага 
Община Марица 

Община Перущица - Не са интегрирани 
Община Пловдив 
Община Първомай 

Община Раковски 
Община Родопи 

Община Садово 
Община Сопот 
Община Стамболийски – да  

Община Съединение 
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ОПУ 
Постоянен 

Община Хисаря – интегрират се добри практики 
до колкото те са приложими за община Хисаря 

 

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

общините 

Общини 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
АПИ/ОПУ 

Постоянен 

Община Асеновград 
Община Брезово 

Община Калояново - Няма разработени. 
Община Карлово – да  
Община Кричим 

Община Куклен – да, 
Община Лъки – да когато е възможно 

Община Марица 
Община Перущица – бюджетирани  
Община Пловдив - Извършена е оценка на 

транспортно-експлоатационното състояние на 
пътната мрежа, като база за подготовка на 

инвестиционната програма в частта на пътната 
инфраструктура. 
Община Първомай- да  

Община Раковски 
Община Родопи – да  

Община Садово 
Община Сопот 
Община Стамболийски – да  

Община Съединение 
Община Хисаря – да 

Да  

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 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Община Асеновград 

Община Брезово – да  
Община Калояново - Няма разработени. 
Община Карлово – да  

Община Кричим - Оценката е направена в ГПОД  
Община Куклен – да 

Община Лъки – да  
Община Марица 

Община Перущица - Извършена е цялостна 
оценка 
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ОПУ 
Постоянен 

Община Пловдив – да  
Община Първомай – да  
Община Раковски 

Община Родопи – да  
Община Садово 

Община Сопот 
Община Стамболийски – да  
Община Съединение - Извършен обход на 

пътната инфраструктура. 
Община Хисаря - извършена е оценка 

 
Да  

4.15 Засилване на контрола по 
изпълнението на договорите за пътно 

поддържане през зимния сезон (ноември-

март) 

Общини 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
ОПУ 

Постоянен 

Община Асеновград 
Община Брезово – да  
Община Калояново - Осъществява се контрол. 

Община Карлово – да  
Община Кричим 

Община Куклен – да, 
Община Лъки -  
Община Марица 

Община Перущица - Предприети са мерки за 
засилен контрол 

Община Пловдив - Извършен контрола по 
изпълнението на договорите за пътно поддържане 
през зимния сезон. 

 
Община Първомай – да  

Община Раковски - През зимния 
сезон/ноември-март/, контролът по изпълнение 

на пътно поддържане е непрекъснат, особено в 
дните с лоши атмосферни условия. Извършват 
се непрекъснати проверки по общинските 

пътища и по улиците в урбанизираните 
територии, които са предмет на работа. 

Община Родопи – да  
Община Садово 
Община Сопот  

Община Стамболийски – да  
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Община Съединение - изпълнено 
Община Хисаря – прилага се ефективен 
контрол 

  

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 

Община Асеновград 

Община Брезово – да  
Община Калояново - Доколкото е в 

компетенциите на Общината 
Община Карлово – да  
Община Кричим 

Община Куклен – да, постоянно 
Община Лъки - Координацията с ОПУ е добра. 

Община Марица 
Община Перущица - Не са проведени 
координационни мероприятия, предвид 

усложнената епидемична обстановка 
Община Пловдив 

Община Първомай – да  
Община Раковски 
Община Родопи – да  

Община Садово 
Община Сопот 

Община Стамболийски – да  
Община Съединение - Поддържа се постоянен 
контакт между институциите. 

Община Хисаря – добра комуникация с ОПУ 
  

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 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Община Асеновград 
Община Брезово – да  

Община Калояново - Извършат се съвместно с 
органите на МВР. Поставените проблеми се 
отстраняват своевременно.  

Община Карлово – да  
Община Кричим - Периодично служители на 

общинска администрация съвместно с 
представители на РУ „Полиция“ – Стамболийски 

извършват обход на общинската пътна мрежа, с 
цел набелязване на мерки по подобряване на 
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ОПУ 
ОДМВР 

Постоянен 
 

безопасността на движение на територията на 
общината 
Община Куклен – да, постоянно 

Община Лъки - Винаги се извършва оглед на 
състоянието на пътната инфраструктура преди 

началото на учебната година и преди 
настъпването на зимния сезон. 
Община Марица 

Община Перущица – извършват се периодични 
огледи 

Община Пловдив Извършени са огледи от работни 
групи с представители на ОП „Организация и 
контрол на транспорта“, ОД на МВР сектор „Пътна 

полиция“ и районните кметства. 
 

Община Първомай – да  
Община Раковски - Извършват се редовни 
огледи за състоянието на пътната 

инфраструктура. 
Община Родопи 

Община Садово 
Община Сопот 

Община Стамболийски – да  
Община Съединение - Изпълнено. Извършва се 
ежегодно съвместен обход със служители от 

ОДМВР преди началото на учебната година на 
участъците в районите на училищата и детските 

градини. При констатиране на нередности 
Община Съединение предприема необходимите 
действия за обезопасяване на районите около 

учебните заведения. На пътните участъци в 
районите на училищата и детските градини се 

извършват дейности по освежаване на 
хоризонталната пътна маркировка по 
пешеходните пътеки, изкуствените неравности, 

както и подмяна на повредените пътни знаци с 
нови.  

Община Хисаря – извършва се регулярно;  
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4.18 Проектиране и строителство на 

участъци от републиканските пътища  

……………………………………………………………………….. 

Обект: път ІІ-86"/Път І-8/-Асеновград-

Смолян" от км. 0+075 до км. 6+945  
Обект: път III 862 „Пловдив Лилково” от км 

17+600 до км 20+600  
Обект: път ІІІ-8006 ”Садово-Асеновград” от 
км 0+000 до км 6+100  

Обект: ІІІ-667 ”Плодовитово-Първомай-
Асеновград” от км 12+496 до км 40+169 

 Обект: II 64 „Карлово Пловдив”от км 
49+880 до км 52+300  
Обект: III 805 „/Път I 8/ - Бенковски - 

Съединение”от км 0+075 до км 6+000 

 

ОПУ 

Постоянен 

Дейности: обекти, по които ще се изпълнява 

превантивни ремонти през 2022 год. Бюджет: все 
още няма конкретика във финансовата част на 
обекта  

 

4.19 Актуализация на организацията на 

движение на републиканските пътища 

ОДМВР 

ОПУ - 
недокладва 

Постоянен 

изпълнено 

4.20 Извършване на периодичен преглед на 
съществуващите ограничителни системи на 

републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 

Осъществява се непрекъснат мониторинг на 

съществуващите ограничителни системи. При 
нарушаване на тяхната цялост в следствие на ПТП 
се изготвят заявки към АПИ и след тяхното 

одобрение и осигурен финансов ресурс се възлагат 
на фирмата изпълнител с цел възтановяване на 

нормалното им експлоатационно състояние. 

4.21 Обозначаване, обезопасяване и 
проследимост на места с концентрация на 

ПТП по републиканските пътища 

ОПУ - 

недокладва 
ОДМВР 
Постоянен 

 

изпълнено 
 

4.22 Почистване на растителността и 
поддържане на банкетите; почистване и 
възстановяване на републиканските пътища 

след края на зимния сезон, с особено 

ОПУ 
Постоянен 

Извършва се периодичен оглед на растителността 
и състоянието на банкетите. В зависимост от 

сезона и степента на израстване на крайпътната 
растителност се предвиждат мероприятия за 
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внимание към почистване и възстановяване 
на пътни знаци и светлоотразителни 

елементи 

ограничаване на размера на растителността и 
попълване на банкетите. Изготвена заявка се 
изпраща за одобрение в АПИ и след одобрение и 

осигурен финансов ресурс, дейностите се възлагат 
на фирмата изпълнител. След края на всеки зимен 

сезон се почистват регулите от инертни материали. 

4.23 Обезопасяване на крайпътното 

пространство по републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 

При изграждане на търговски крайпътни обекти се 

организират съвместни комисии с органите на МВР 
с цел осигуряване на безопасни условия за 
движение на водачите на МПС. При монтиране на 

рекламни съоръжения се изисква поставяне на 
ограничителни системи с подходяща степен на 

защита. 

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

управление на трафика 

Общини 

Постоянен 

Община Перущица Организацията за движение е 

актуализирана 
В община Пловдив функционира център за 
управление на трафика , където в реално време се 

наблюдава интензивността на транспортните 
потоци в кръстовищата, като при необходимост се 

променят режимите на работа /циклограмите/ на 
светофарните уредби, цел облекчаване на 
трафика. 

 Община Лъки - Обновяваме периодично и 
изграждаме допълнително ново видео-наблюдение 

според финансовите възможности на община Лъки. 
Да – община Карлово 
Община Калояново - Няма разработени. 

4.25 Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация  

Общини 
Постоянен 

Да .  
Община Перущица - Актуализирана сигнализация, 

премахнати излишни пътни знаци и указателни 
табели и поставяне на нови такива 

 
Община Пловдив Извършвани са регулярни 
обходи, установените повреди и несъответствия са 

отстранявани своевременно. 
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4.26 Прилагане на решения с ясно 
разпознаваема от водачите хоризонтална 

маркировка и вертикална сигнализация 

Общини 
Постоянен 

Да  
Община Перущица - Приложени са решения, като е 
подновена изцяло маркировката на Път PDV 

1323/III-866/ Йоаким Груево – Перущица /от км 
0+000 до км 5+916/, в рамките на гр. Перущица по 

бул.Иван Вазов, частта на републикански път III-
8602 / Пловдив-Златитрап-Брестовица-Перущица-
Кричим/   

Община Пловдив - Приоритетно е полагана на 
хоризонтална пътна маркировка с термопластик и 

студен шприц пластик за по-добра видимост от 
пешеходци и водачи на МПС. 
През 2021 г. е положена хоризонтална пътна 

маркировка по главната и второстепенната улична 
мрежа в т.ч. са освежени пешеходните пътеки пред 

училищата и детските заведения, с обща площ 8100 
квадратни метра. 
Община Карлово – да  

Община Калояново - Извършени са такива 
мероприятия. 

 

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

улици 

Общини 

Постоянен 

Да 

Община Перущица – не са информирани   

4.29 Обследване на рискови пътни участъци Общини 

Постоянен 

Да, при необходимост  

4.30 Обезпечаване на идентифицираните 

рискови участъци с технически средства за 
контрол, съгласувани със службите на 

ОДМВР 

Общини 

ОДМВР 
Постоянен 

 

Община Перущица - Обезпечени са чрез завишен 

контрол от страна на компетентните органи 
Да  

Община Калояново – обследвани 2 броя рискови 
участъци 

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 
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Община Асеновград  Изграждане на североизточен обходен път в 
направление Пловдив – Кърджали – проучване на 

трасето 

Община Брезово  Неприложимо 
На територията на община Брезово трафикът не е 

интензивен и няма задръствания 

Община Калояново  Неприложимо  

Общината е от селски тип. Всички населени места 
имат по един главен път, 

който е входно-изходен за населеното място. През 
3 населени места 
преминава републикански път II-64 Пловдив-

Карлово. През 2 населени места 
преминава републикански път III-642 гара 

Калояново – Хисаря. Няма 
възможност за изграждане на околовръстни 
пътища. 

Община Карлово  Гр. Карлово-целият транзитен поток, следва да 
преминава по ул. Теофан Райнов“ и ул. 

„Околовръстен път“, които са част от Главен път I-
6 / София-Бургас? 

Община Кричим  Неприложимо 
- Транзитното движение през гр. Кричим към 

момента се осъществява по главната улична мрежа 
на града, която се явява част от Републикански път 
ІІІ-866 „Девин–Кричим-Стамболийски“ и 

Републикански път ІІІ-8602 „Пловдив-Перущица-
Кричим“. 

- Теренните и географски дадености на гр. Кричим 
– урбанизирана територия, са такива, че крайните 
улици са стръмни, тесни и е невъзможно дори и след 

реконструкция да се постигне задоволителен 
резултат за изграждане на трасета за транзитно 



168 

 

преминаване на ППС извън зоната на града или 
поне по крайните улици. 
- Предвид горното се предвиждат мерки за 

успокояване на движението на входовете на гр. 
Кричим, през които преминават транзитно трасетата 

от републиканската пътна мрежа. Предвижда се 
изграждане на предпазни острови на всички 
входове на населеното място в съответствие с 

предвижданията на плана. 
 

Община Куклен  Неприложимо 

Община Лъки   Автомобилният транспорт е единствен за община 

Лъки.  
Нямаме околовръстни участъци.  

Достъпът до община Лъки е две посоки: 
1.Асеновград – Бачково – Юговско ханче – Лъки  
и 

2.Смолян-с.Момчиловци-с.Здравец,общ.Лъки – 
гр.Лъки 

Община Марица  Към настоящия момент мярката не е изпълнена, 
поради липса на бюджет за Околовръстен път на 

с.Труд, като алтернатива на път II-64. 
 За всички населени места в Община Марица, през 
които преминават републикански пътища и са 

входно-изходни артерии, няма  възможност за 
изграждане на околовръстни пътища. 

Община Перущица  Няма извеждане на транзитните потоци 

Община Пловдив  Започнати са строително- монтажни дейности по 

реконструкция на бул. „Кукленско шосе” в 
участъка от ул. „Скопие” до „Митница Пловдив” – 

2,270 км. 
Изготвен е проект за реконструкция и разширение 
на ул. „Голямоконорско шосе” и общински път PDV 

1154. 
Изготвен е проект за реконструкция на ул. 

„Рогошко шосе”. 
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И трите локации са входно – изходни артерии на 
гр. Пловдив. 

Община Първомай  Неприложимо 

Община Раковски  Община Раковски няма финансова възможност за 

изграждане на околовръстни пътища за извеждане 
на транзитните потоци извън населените места за 
успокояване на движението на входно-изходните 

артерии, през които преминават транзитно трасета 
от републиканската пътна мрежа. 

Община Родопи  Подготовка за извеждане транзити на с. Марково и 
с. Брестник 

Община Садово  Изградения околовръстен път в Община Сопот (ул. 
„Трети март“ и ул. „Александър Стамболийски“) 

намалява трафика и задръстванията и повишава 
безопасността на движението – през него 
преминават транзитно трасета от републиканската 

пътна мрежа. 

Община Сопот  Изградения околовръстен път в Община Сопот (ул. 

„Трети март“ и 
ул. „Александър Стамболийски“) намалява трафика 

и задръстванията и 
повишава безопасността на движението – през 
него преминават транзитно 

трасета от републиканската пътна мрежа.  

Община Стамболийски  Неприложимо 

Община Съединение  Изпълнени са мерки за намаляване на скоростта на 
движение, изграждане на изкуствени неравности 

за ограничаване на скоростта на движение на 
МПС, пешеходни пътеки, пътни маркировки и 

знаци.  
Намаляване на трафика и задръстванията, 
повишаване на безопасността на движението и 

осигуряване свободния поток на автомобилния 
трафика 

Изпълнени мерки по извеждане на транзитните 
потоци извън населените места за успокояване на 
движението на входно – изходните артерии в 

населените места  
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В населените места с. Голям Чардак, с. Малък 
Чардак, с. Неделево, с. Любен на Републикански 
път III-606 „Кръстевич-Красново-Строево”са 

изградени изкуствени неравности за ограничаване 
на скоростта на движение на МПС, пешеходни 

пътеки, пътни маркировки и знаци. 
В гр. Съединение на републикански път ІІІ – 805 
/Пазарджик – Пловдив/ - п. в. ”Царацово” – 

Бенковски – Войсил – Съединение и 
републикански път ІІІ – 8005 / Пазарджик – 

Пловдив/ - Цалапица – Съединение   са изградени 
изкуствени неравности за ограничаване на 
скоростта на движение на МПС, пешеходни пътеки, 

пътни маркировки и знаци. 
Републикански път III-6062 /Любен-Съединение/ в 

урбанизираната територия на с. Правище са 
изкуствени неравности за ограничаване на 
скоростта на движение на МПС, пешеходни 

 

Община Хисаря  Изведени са транзитните потоци, там където е 

имало такава необходимост и възможност. 

4.32 Изграждане на оптимални връзки и 

висока степен на съответствие между 
различните видове транспорт 

 

Общини 

Постоянен 

 

Община Асеновград   Оптимизирана е транспортната схема на общината  

за градските автобусни линии, съобразена с 
движението на влаковете по направлението 
Пловдив - Асеновград. 

Община Брезово   На територията на община Брезово се извършва 
обществен превоз на пътници по автобусни линии 

от Областна транспортна схема от квотата на 
община Брезово и превоз на пътници по утвърдени 

междуселищни  автобусни линии от Общинска 
транспортна схема. 
В общината не съществува друг вид транспорт. 

Община Калояново   Налични са ЖП и автотранспорт. Съществуващите 
връзки са оптимално изградени. Няма планове за 
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изграждане на нови връзки. Няма изпълнени 
действия.  

Общена Карлово  Община Карлово разполага с обществен автобусен 
превоз от републиканска, областна и общинска 
транспортна схема. Има ЖП Гари в почти всички 

населени места.  

Община Кричим   На територията на община Кричим е развит главно 

автомобилния и по-малко железопътния транспорт. 
Общинското ръководство се стреми да въведе 

съответствие между разписанието на влаковете 
пристигащи и заминаващи от ж.п. спирка Кричим с 
разписанието на автобусите на градския транспорт 

в града. Към настоящият момент не е необходимо 
стартитиране на допълнителна линия за връзка 

между автобусния и железопътния транспорт.   

Община Куклен   На територията на Община Куклен е представен 

единствено автомобилния транспорт, затова 
горното е неприложимо. 

Община Лъки   В община Лъки има единствено автомобилен 
транспорт. Няма градски транспорт, няма спирки на 
градски транспорт, няма обособени велоалеи. 

Създадени са оптимални връзки в междуобщинската 
транспортна схема, които подпомагат населението 

при придвижването му до съседните на община 
Лъки общини.  

Община Марица  Няма изпълнени действия. 

Община Перущица   Не са изграждани. На територията на община 

Перущица няма различни видове транспорт. 

Община Пловдив  В община Пловдив са изградени много добри връзки 

между различните видове транспорт, с пълно 
покритие на територията на гр. Пловдив. 

Община Първомай  Неприложимо.  

Община Раковски   В община Раковски основните форми на 
придвижване са чрез автомобилен и ЖП транспорт, 

пътищата са за автомобилен транспорт, редовно се 
поддържат и се изграждат нови, а за ЖП транспорта 

е обновена пасарелката. 
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Община Родопи  На територията на община Родопи функционират 
общинска, областна и републиканска транспортни 
схеми, чрез които се покриват част от нуждите от 

обществен транспорт на населението. Автобусните 
линии са междуселищни и междуградски. Има ЖП 

гари в с. Крумово и с. Златитрап, както и 2 ЖП 
спирки в с.Кадиево и с.Ягодово. 

Община Садово  Няма съгласуване на общинската транспортна схема  
и разписанието на ЖП гара Катуница. 

Община Сопот  Неосъществен ремонт на път PDV1291 „Път I-6 - 
Сопот - жп гара Сопот" (Път PDV1291 преминава по 
ул. „Христо Ботев“ на гр. Сопот, вкл. от бул. „Иван 

Вазов“ /респ. републикански път I-6 „София – 
Карлово – Бургас“/ до ул. „Трети март“ и от ул. 

„Трети март“ до кръстовище с път за промишлена 
зона 1 /респ. общ. път PDV1291) - свързващ 
общинската пътна и улична мрежа с жп гара "Сопот" 

- поради липса на финансови средства. 

Община Стамболийски   Община Стамболийски има добри връзки между 

автобусния и железопътния транспорт. 

Община Съединение   Общината е с важно транспортно-географско 

разположение. През територията й минават основни 
пътни артерии. Община Съединение се намира в 

близост до трансевропейските коридори № 4 и № 8. 
Стратегическото й разположение се определя от 
близостта на автомагистрала “Тракия” и на 

областния център Пловдив. През град Съединение 
минава и ж.п линията Пловдив-Панагюрище. 

Обществен превоз на пътници по автобусни линии 
– автобусен транспорт -Пловдив – Съединение с 10 
бр. курсове на ден, които се изпълняват само в 

делнични дни; -.  Пловдив – Голям Чардак с 2 бр. 
курсове на ден, които се изпълняват само в 

делнични дни; -  Съединение – Малък Чардак с 1 
бр. курс на ден, който се изпълнява само два дни в 
седмицата. -  Съединение – Малък Чардак – 

Царимир с 1 бр. курс на ден, който се изпълнява 
само два дни в седмицата; -  Царево – Съединение 
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с 2 бр. курсове на ден, които се изпълняват 
сезонно; -  Пловдив – Съединение с 14 бр. курсове 
на ден, които се изпълняват ежедневно; -  Пловдив 

– Съединение /през Царимир/ с 4 бр. курсове на 
ден, които се изпълняват само в делнични дни;-  

Правище – Пловдив с 2 бр. курсове на ден, които се 
изпълняват ежедневно;-  Пловдив - Драгомир с 2 бр. 
курсове на ден, които се изпълняват ежедневно. 

Всички населени места са осигурени с транспортна 
връзка с общината и с областния център гр. 

Пловдив. 
През територията на община Съединение 
преминава ж.п. линията Пловдив – Панагюрище. В 

частта си, преминаваща през общината, има една 
спирка – гара Съединение. Железопътната линия е 

в добро техническо състояние. Железопътната 
мрежа в общината се ползва за превоз на пътници 
и транспортиране на товари. Значителна част от 

населението ползва автобусен транспорт, който се 
явява по-конкурентен от ж.п. транспорта. Бъдещето 

на ж.п. линията и ролята на ж.п. транспорта за 
инфраструктурното и икономическото развитие на 

общината са неясни, като до голяма степен това 
зависи от общото социално-икономическо развитие 
на страната. 

Пътна мрежа-Пътната мрежа на Община 
Съединение е добре развита. Изградени са всички 

необходими пътни връзки на населените места с 
общинския център, както и между самите селища. 
Общата дължина на републиканската пътна мрежа, 

включваща само третокласна пътна мрежа, е 51,40 
км., а на общинската пътна мрежа (бивша 

четвъртокласна) – 35,85 км. 
Пътищата са както следва: • Път ІІІ- 606 – Труд – 
Малък чардак – Голям чардак – Любен – Стрелча, с 

дължина на участъка в община Съединение 18.4 км. 
По този път се осъществявава връзката със 

съседните общини ( Марица и Хисар) и път ІІ – 64 – 
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Пловдив – Карлово и автомагистрала “Тракия” за 
големите административно-индустриални центрове 
в Южна България /вкл. столицата/. Състоянието на 

пътя, в границите на община Съединение, към 
момента е сравнително добро, като в отсечката от с. 

Голям Чардак до с. Любен през 2014 г. е извършена 
реконструкция на пътя.• Път ІІІ – 805 – Съединение 
– Войсил – Бенковски -  Пловдив с дължина на 

участъка в община Съединение 7.4 км. Същият е 
най-кратката връзка на общината с областния 

център град Пловдив. По него също се осъществява 
и връзка с автомагистрала „Тракия”. Пътят е в 
сравнително добро състояние с частично 

преасфалтирани участъци. Същият се нуждае от 
цялостно преасфалтиране. 

• Път III-8005 – пътен възел „Цалапица”, с дължина 
7,031 км. Този път осъществява връзката със 
съседните общини и автомагистрала „Тракия” и град 

Пловдив. Пътят е реконструиран и асфалтовата 
пътна настилка е в добро състояние.• Път III-6062 

Любен – Правище – Съединение – Пищигово, с 
дължина на участъка 18,569 км. Осигурява пътната 

връзка със съседната област Пазарджик, както и с 
община Хисар. Пътят е с нова асфалтова настилка. 
Четвъртокласната пътна мрежа осигурява 

останалите връзки между населените места в 
общината. 

PDV1324(стар IV-80045) Съединение – Найден 
Герово – Драгомир 0+000-12+616 12,616км; 
PAZ2123 (IV-37051) ІV-80045/Драгомир/-

Тополидол-Черногорово 22+270-20+040 2.230км; 
PDV2340 (IV-64248) Съединение - Голям чардак - 

Царимир  00+000-11+300 11.300 км; PDV2341 (ІV-
64606) Неделево-Церетелево-Царимир-Община 
Калояново /кръстовище с път ІІ – 64/ 0+000-9+700 

9.700км; През 2004 – 2005 г. се ремонтира път ІV-
80045 Съединение – Найден Герово – Драгомир и по 

настоящем пътят е в добро състояние; Път IV-
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37051-Драгомир-Тополидол е в сравнително добро 
състояние. Път IV-64248 – Съединение - Голям 
чардак – Царимир, е изпълнен с асфалтова настилка 

само в отсечката от град Съединение до село Голям 
чардак. Състоянието на асфалтовата настилка не е 

добро и се нуждае от рехабилитация, за която има 
изготвен и одобрен инвестиционен проект. В 
останалия участък – от с. Голям Чардак до с. 

Царимир, пътят е непроходим и поради това за този 
участък понастоящем има изготвен и одобрен 

инвестиционен проект, включващ изграждане на 
пътна мрежа и мост над р. Пясъчник. Път ІV-64606 
- Неделево-Церетелево-Царимир-Община 

Калояново /кръстовище с път ІІ – 64/ е в лошо 
състояние, поради което за същия понастоящем има 

изготвен и одобрен инвестиционен проект. 
Дължината на уличната мрежа в общината е 217 км.    
В Плана за интегрирано развитие на община 

Съединение 2021 -2027 г. са заложени, следните 
приоритети:  Приоритет 13: Подобряване на 

транспортната достъпност и свързаност: 
За подобряване на свързаността на района в 

международен, национален и вътрешнорегионален 
план се планира да бъдат реализирани редица 
проекти за обновяване и разширяване на 

транспортно-комуникационната инфраструктура и 
изграждане на съвременна цифрова 

инфраструктура, осигуряваща достъп на всички 
населени места до интернет и получаване на базови 
електронни услуги. 

Планират се следните проекти в областта на 
комуникационно-транспортната мрежа, 

допринасящи за свързаността и достъпността на 
района: 
Мярка 1: Подобряване на мрежата от общински 

пътища, за осигуряване на достъп до туристически, 
исторически обекти, както и достъп до 
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административни,  образователни, здравни и 
социални услуги в населените места; 
Мярка 2: Насърчаване изграждането на местната 

инфраструктура, обновяването на селата, 
предлагането на местни основни услуги и 

опазването на местното културно и природно 
наследство - създаване, подобряване и 
разширяване на дребна по мащаби инфраструктура, 

въвеждане и използване на възобновяеми 
източници; инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и обозначаване на туристически 
обекти. 

Община Хисаря  Изградени са оптимални връзки с висока степен на 
съответствие между различните видове транспорт, 
чрез общинска и областна транспортна схема.  

4.33 Подкрепа за алтернативни форми на 

придвижване  

 

Общини 
Постоянен 

 
 

Община Асеновград   През 2021 г. е изградена 0,5 км велоалея в 
централната градска част.  

Община Брезово  Община Брезово не планира алтернативни форми 
на придвижване поради това, че населените места 

са с малка площ и малобройно население. 

Община Калояново   Няма разработени мерки за развитие на 
алтернативни форми на придвижване. Няма 

изпълнени действия.  

Община Карлово  Не съществуват разработени алтернативни форми 

на придвижване, освен велоалеи.  

Община Кричим  В одобрения със Заповед № РД-02-09-

144/03.04.2020 г. на Кмета на община Кричим 
Генерален план за организация на движението са 

предвидени за изграждане велоалеи предимно по 
първостепенната улична мрежа и в пешеходната 
зона на гр. Кричим. В неголям град като Кричим 

придвижването на хората с велосипеди е обичайно 
и удобно. От друга страна транспортното 
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натоварване по уличната мрежа е в нормални 
граници и не се създават опасни конфликти.  

Община Куклен   Няма приложени действия. 

Община Лъки   Няма други алтернативни форми на придвиждане, 

извън цитираните в доклада. 

Община Марица   Няма изпълнени действия. 

Община Перущица  Не са предприети действия. 

Община Пловдив  В община Пловдив е изградена велосипедна мрежа 

с дължина над 53 километра, като същата 
продължава да се надгражда при реконструкции на 
уличната мрежа. 

Община Първомай  Неприложимо.  

Община Раковски   Изградени са велоалеи между кварталите Секирово 
и Генерал Николаево и Секирово и Парчевич.  

Община Родопи  Не е разработен механизъм за подкрепа. 

Община Садово  Общината няма ресурс за развитие на 
алтернативни форми на придвижване. 

Община Сопот  Не е предоставена подкрепа за алтернативни 
форми на придвижване - Вело алеи и др. - поради 

липса на финансов ресурс 

Община Стамболийски  Неприложимо. 

Община Съединение  В Плана за интегрирано развитие на община 

Съединение 2021 -2027 г. са заложени, следните 
мерки:   Мерки за намаляване на замърсяването на 
въздуха от транспорта – насърчаване на 

електромобилността чрез изграждане на 
инфраструктура за екологосъобразни превозни 

средства, насърчаване поетапната подмяна на 
остарелия автомобилен парк с електрически 
автомобили, въвеждане на зони с ниски емисии;  

Основно средство за придвижване в гр. 
Съединение и селата са велосипеди. 

Община Хисаря   В Община Хисаря трафикът на автомобили не е 
засилен и има възможност да алтернативни форми 

на придвижване, към момента не се предвижда 
допълнителна подкрепа.   
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4.34 Развитие на обществения транспорт 

 

Общини 
Постоянен 

 

Община Асеновград  Обновяване на транспортната инфраструктура 
- подобряване на спирки 

- Визуално означаване на линиите 
27 

- Поставяне на разписания, разбираеми и за хора с 
намалено зрение 

Община Брезово   Неприложимо 

Няма обществен транспорт 

Община Калояново  Поддържане и оптимизация на линиите от 
междуградския 

транспорт от общинската и областна транспортна 
схема. 

Няма наличие на градски транспорт. 
Планува се обявяване на обществена поръчка за 
линия от областна 

транспортна схема, а именно линията Ръжево 
Конаре – Пловдив. 

Община Карлово  Поставяне на 2 автобусни спирки на ул. Теофан 
Райнов и в гр. 

Баня  

Община Кричим  Общественият транспорт е добре развит. Общината 

е с население 
под 10000 жители  

Община Куклен  Не планира 

Община Лъки  В община Лъки междуселищните връзки и 
междуобщинските 

автобусни линии се извършват от фирмата 
изпълнител „Автотранс Лъки” 

ЕООД, като стойността на субсидията и 
допълнителните трансфери е на 

стойност 38 065 лв. за 2021 година. Размера на 
субсидията се изчислява на 
база километри посредством утвърдената 

транспортна схема на общината. 
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Община Марица  Удължаване маршрутите на Градски транспорт-
Пловдив до с. 
Скутаре, с. Царацово, с. Бенковски , с. Труд 

Община Перущица  Неприложимо 
На територията на община Перущица няма градски 

транспорт. 

Община Пловдив  Развитие на обществения транспорт 

Създаване на ново общинско дружество „Екобус 
Пловдив”. Проектът е за 

закупуване на 20 електробуса, с които да се 
обслужват две нови автобусни 
линии, по които ще пътуват предимно ученици. 

- Разширение на методите на плащане и развитие 
на продуктите, 

свързани с пътнически документи, като: 
Закупуване на превозен 
документ /билет/ чрез мобилно устройство, 

дебитна/кредитна карта, 
сканиране на QR код 

Община Първомай  - През населените места на територията на община 
Първомай минават 

автобусни линии от общинската, областната и 
републиканската транспортна 
схема както следва: 

 -Общинска транспортна схема-9 бр. автобусни 
линии/ обслужват 

населените места в общината 
 -Областна транспортна схема -3 бр. автобусни 
линии/Пловдив-Първомай 

през Градина, Пловдив –Първомай през Асеновград 
и Пловдив-Искра от 

квотата на община Пловдив 
 -Републиканска транспортна схема- 3 бр. 
автобусни линии/Стара Загора Първомай, Пловдив 

–Хасково от квотите на община Пловдив и община 
Хасково 

и Хасково-Асеновград /от квотата на община 
Асеновград / населените места в 
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общината  

Община Родопи  Линии на градския транспорт на Пловдив да 
обслужва част от 

близките до града села на територията на 
общината 

  Община Садово – няма изготвена план програма, в 
писмо ще посочи причините за не изготвянето ѝ  

Община Сопот  - На лица отговарящи на условията се изплаща 

компенсация на тримесечие, за разходи за 
закупена абонаментна карта за градски транспорт.  

- През 2022г. за още по-голяма сигурност ще бъдат 
поставени и камери за видеонаблюдение.  
- По улиците в населените места на територията на 

Община Сопот има изградени общо 15 бр. спирки 
на междуградския транспорт. Основна линия за 

междуградски транспорт е Сопот – Карлово, както 
и преминаващите приз гр. Сопот с . Анево 
автобусни линии за София, Пловдив, Бургас и др. 

Общо мерки за всички спирки – осигуряване на 
зона за чакащите, подмяна на заслоните, 

поставяне на информационни табла, монтиране на 
осветление, осигуряване на безопасно пресичане 
на пешеходците и др.  

Община Стамболийски  Община Стамболийски има безплатен градски и 
междуселищен 

транспорт, на територията на общината. 

Община Съединение  Община Съединение не планира дейности по 

развитие на обществения транспорт; 
предвид усложнената епидемична обстановка във 

връзка с COVID19 и 
наблюдаващата се тенденция за намаляване на 
пътнико потока. 

Община Хисаря  Оптимизиация на съществуващия транспорт 
съгласно одобрена 

транспортна схема 
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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 

Община Асеновград 
Община Брезово 
Община Калояново – използват се  

Община Карлово – да  
Община Кричим - При обявяване на процедура 

за избор на изпълнител с предмет: 
„Извършване на СМР на обект „Реконструкция и 
рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-

375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница 
общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в 

участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) 
до начало гр. Кричим“ в изпълнение на проект 
на община Кричим, финансиран по мярка 7.2 от 

ПРСР 2014-2020 г. С ДБФП 16/07/2/0/00524 от 
21.02.2018 г. са използвани стандартизирани 

договорни условия и изисквания към 
участниците 
Община Куклен – да 

Община Лъки 
Община Марица 

Община Перущица - Изпълнени мерки по 
оптимизиране на договорите 

Община Пловдив - При провеждане на 
процедури за избор на изпълнител се залагат 
изисквания за внедрена система за управление 

на безопасността на движението съгласно 
стандарт БДС ISO 39001:2014 или 

еквивалентен 
Община Първомай 
Община Раковски - През изминалата 2021 г. 

община Раковски  е възлагала строителство на 
Общинско предприятие превенция и 

благоустрояване. 
Община Родопи – да  
Община Садово 

Община Сопот – да  
Община Стамболийски - да 

Община Съединение 
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Община Хисаря - В договорите са включени 
клаузи за спазване на изискванията за 
безопасността на движението към 

изпълнителите на строителство на пътна 
инфраструктура 

 

4.36 Изпълнение на проектиране и 

строително-монтажни работи по пътната 

инфраструктура  

(пътни платна, тротоари, банкети, места за 
паркиране, подлези и надлези, мостове, 

спирки на градския транспорт, 
междублокови пространства, крайпътни 
пространства и др. - въздействие върху 

настилки, хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация, осветление, 

ограничителни системи, растителност, 
поставени рекламни съоръжения и 

крайпътни обекти, и др.) 

  

Общини 

Постоянен 

……………………………………………………………………… 

Община Стамболийски Частично асфалтиране на ул. „Марица“, ул. „Васил Левски“. 
Изравняване на шахти по ул. „Тракия“. 

Община Брезово Извършени са текущи неотложни ремонти на компрометирани 
участъци от общинската пътна мрежа в общината.  

Положена е хоризонтална маркировка на участъците: Пъдарско-
Стрелци -Сърнегор, Борец-Върбен, Отец Кирилово- Дрангово –
Златосел. 

Подменена е повредената вертикална сигнализация на общинската 
пътна мрежа. 

Община Асеновград Дейности: Поставяне на нови и ремонт на метални оградни пана по 
централните улици на град Асеновград. Поставяне на предпазна 

мантинела на опасни участъци на пътя Асеновград – село Мостово  

Община Кричим Дейности: 1. Улиците или части от тях, които спешно се нуждаят от 

основен ремонт и/или реконструкция с цел превенция на риска от 
пътнотранспортни произшествия и осигуряване на достъпна среда 
на жителите и гостите на град Кричим, са: - ул. „Лиляна Димитрова“, 

- ул. „Йорданка Николова“, - ул. „Изток“ - ул. „Гео Милев“ - 
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продължение, - ул. „Крали Марко“ – продължение; - ул. „Варшава“ 
– продължение; - ул. „Бобище“ като същите са с обща дължина 
около 810 м. Предвижда се освен основен ремонт и/или 

реконструкция на пътното платно и подмяна на бордюри и/или 
поставяне на нови, както и ремонт на тротоарна настилка, а на 

места и изграждане на нова такава. - Бул. Тракия, пл. Демокрация 
и бул. Родопи, като част от път III-866 Девин-Кричим-
Стамболийски. Предвижда се освен основен ремонт и/или 

реконструкция на пътното платно и подмяна на бордюри и/или 
поставяне на нови 2. Поставяне на предвиденото знаково 

стопанство съгласно ГПОД на гр. Кричим; 3. Полагане на 
предвидената маркировка, в съответствие с техническите 
изисквания; 4. изграждане, съгласно предвидените в Генерален 

план за организация на движението на гр. Кричим паркоместа.  

Община Куклен Дейности: Рехабилитация на общински път PDV3016 – Яврово-

Добралък – 2000 лв. ; Пътни сигнализация – 500лв; Пътна 
маркировка по общински път PDV1255 – с. Марково – с. Гълъбово 

– 1500лв;  

Община Марица Дейности: Реконструкция на 15 км вътрешна улична мрежа в 18 

населени места на Община Марица - с. Маноле – ул. „25-та“ – 
реконструкция на с нова асфалтова настилка - 335 м. - ул. „14-та“ 
– реконструкция на с нова асфалтова настилка - 256 м. - ул. „57-

та“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка - 162 м. - ул. 
„60-та“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка - 155 м. - 

ул. „35-та“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка - 400 м. 
- с. Радиново - ул. „6-та“ – реконструкция на с нова асфалтова 
настилка - 220 м. - ул. „7-та“ – реконструкция на с нова асфалтова 

настилка - 232 м. - с. Ясно поле - ул. „9-та“ – реконструкция на с 
нова асфалтова настилка - 300 м. - с. Мало Конаре - ул. „13-та“ – 

реконструкция на с нова асфалтова настилка - 303 м. - ул. „19-та“ 
– реконструкция на с нова асфалтова настилка - 448 м. - с. 
Трилистник 33 - ул. „9-та“ – реконструкция на с нова асфалтова 

настилка - 225 м. - с. Крислово - ул. „Иван Вазов“ – реконструкция 
на с нова асфалтова настилка - 250 м. - ул. „Стара планина“ – 

реконструкция на с нова асфалтова настилка - 50 м. - с. Строево - 
ул. „Средногорска“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка 

- 265 м. - ул. „Опълченска“ – реконструкция на с нова асфалтова 
настилка - 123,25 м. - с. Граф Игнатиево - ул. „Хан Аспарух“ – 
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реконструкция на с нова асфалтова настилка - 390 м. - с. Скутаре 
- ул. „Г. Жулев“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка - 
194 м. - ул. „Н. Вапцаров“– реконструкция на с нова асфалтова 

настилка - 150 м. - ул. „Генерал Скобелев“ – реконструкция на с 
нова асфалтова настилка - 200 м. - с. Войсил - ул. „2-та“ – 

реконструкция на с нова асфалтова настилка - 279 м. - ул. „10-та“ 
– реконструкция на с нова асфалтова настилка - 162 м. - с. 
Бенковски - ул. „22-та“ – реконструкция на с нова асфалтова 

настилка - 230 м. - ул. „7-та“ – реконструкция на с нова асфалтова 
настилка - 100 м. - ул. „15-та“ – реконструкция на с нова 

асфалтова настилка - 222 м. - с. Костиево - ул. „8-та“ – 
реконструкция на с нова асфалтова настилка - 162 м. - ул. „13-та“ 
– реконструкция на с нова асфалтова настилка - 162 м. - ул. „22-

та“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка - 100 м. - с. 
Труд - ул. „Пампорово“ – реконструкция на с нова асфалтова 

настилка - 240 м. - ул. „Н. Войновски“ – реконструкция на с нова 
асфалтова настилка - 230 м. - ул. „Ангел Кънчев“ – реконструкция 
на с нова асфалтова настилка - 200 м. - ул. „Райна Княгиня“ – 

реконструкция на с нова асфалтова настилка - 130,31 м. - ул. 
„Средец“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка - 236 м. 

34 - ул. „Кочо Честименски“ – реконструкция на с нова асфалтова 
настилка - 505 м. - ул. „Васил Левски“ – реконструкция на с нова 

асфалтова настилка - 600 м. - с. Царацово - ул. „Стара планина“ – 
реконструкция на с нова асфалтова настилка - 330 м. - ул. „Сергей 
Румянцев“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка - 450 м. 

- с. Калековец - ул. „Хан Аспарух“ – реконструкция на с нова 
асфалтова настилка - 400 м. - ул. „Христо Смирненски“ – 

реконструкция на с нова асфалтова настилка - 338 м. - ул. 
„Никола Вапцаров“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка 
- 279,73м. - ул. „Шипка“ – реконструкция на с нова асфалтова 

настилка - 235 м. - ул. „Алеко Константинов“ – реконструкция на с 
нова асфалтова настилка - 155 м. - с. Рогош - ул. „Марица“ – 

реконструкция на с нова асфалтова настилка - 400 м. - ул. „Изток“ 
– реконструкция на с нова асфалтова настилка - 584,64 м. - ул. 
„Васил Левски“ – реконструкция на с нова асфалтова настилка - 

162 м. - с. Войводиново - ул. „Равнища“ – реконструкция на с нова 
асфалтова настилка - 259 м. - ул. „Раковски“ – реконструкция на с 

нова асфалтова настилка - 198 м.  
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Община Карлово 

 

Дейности: Полагане на пътна маркировка в следния участък от 
общинската пътна мрежа: с. Каравелово-с. Столетово-с. Слатина-
с. Розино /около 13 км/  

Община Перущица  

 

Дейности: Изготвени проекти: I. Изготвени проекти: 1. 
„Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на 

бул. „Иван Вазов“, ул. „Петър Бонев“, ул. „Димитър Малинчев“, ул. 
„Проф. К. Гълъбов“, ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Крайречна“ па плана 

на гр. Перущица от 1989г. -60 880 без ДДС – финансиран от ДФЗ, 
ПРСР 2014-2020, МИГ-Перущица –Родопи 2. Рехабилитация на 
улична мрежа гр. Перущица - 1 168 525,82 лв. – финансиран от 

ДФЗ, ПРСР 2014-2020 35 II. Ремонтни дейности / изкърпване на 
нарушена асфалтова настилка по Общински път 1323 -/III – 866/ - 

Скобелево – Перущица – Йоаким Груево. - 20 000 лв. Бюджет: 
финансиране по програми;  

Община Пловдив  

 

Дейности: 1. СМР по проект „Изграждане на комуникационно-
транспортен пробив под ЖП ареала на гара Пловдив”.  
2. СМР по проект- „Пробив ул.„Царевец“/ул. „Модър“.   

3. Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от 
съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец"  

4. Реконструкция на ул. "Даме Груев" в участъка от транспортен 
възел "Родопи" до бул. „Македония”  
5. СМР по бул. „Марица", във връзка с проект „Пробив под „Водна 

палата”- транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар 
Борис III Обединител и бул. Марица - юг"  

6. Ремонтни дейности и изграждане на паважни, калдъръмени, 
тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки на 
територията на община Пловдив  

7. Полагане на иновативна дълготрайна маркировка върху 
гранитен паваж на пешеходни пътеки с интензивно пешеходно 

движение.  
8. Полагане на хоризонтална пътна маркировка с термопластик и 
студен шприц пластик.  

9. Поставяне на нови и подмяна на компрометирани ограничителни 
системи - предпазни огради, парапети, мантинели, метални и 

бетонни колчета и др., поставяне на нова вертикална пътна 
сигнализация и поддръжка на съществуващата, съгласно ГПОД на 

гр. Пловдив  
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Община Лъки  

 

Дейности: В община Лъки на всички кръстовища вертикалната 
планировка е в добро състояние. Спирки на градския транспорт, 
подлези и надлези на територията на община Лъки няма. 

Опреснена е маркировката навсякъде. 32 Осветлението се 
поддържа в изправност. Предпазните огради са налични и в добро 

състояние. Обрушена е растителността пречеща на пътното 
платно. Крайпътни обекти и рекламни билбордове в близост до 
пътното платно няма. Мостовете са обезопасени с ограничителни 

системи. - Необходим е основен ремонт на път PDV 2130 /III-861/ 
гр. Лъки-с. Манастир-Граница общ.(Лъки-Смолян) с обща дължина 

19.700км. - Необходим е и ремонт чрез проширяване на пътя, 
обрушване на храсти и полагане на нов асфалт на републикански 
път гр. Лъки- с. Белица до границата на община Баните. - 

Изработен е проект на стойност 6 млн. лв. за пътя за с. Манастир - 
Изработен е проект на стойност 8 млн. лв. за ремонт на път с. 

Белица. - Изработен е проект на стойност 8 млн. лв. за с. Дряново 
- Изработен е проект на стойност 1.6млн.лв. за с. Джурково, 
Очакваме финансиране. - Община Лъки има изготвен проект за 

ремонт на път PDV 2134 III-861 гр. Лъки - с .Джурково и път PDV 
2134 III-861 гр. Лъки –с. Дряново. Трасето на първия път е 5,5 км, 

а пътя за село Дряново е 10 км. Ремонта им трябва да обхваща 
проширяване на пътя, обрушване на храсти и полагане на нов 

асфалт, маркировка и ограничителни системи.  
 

Община Родопи 

 
Дейности: Извършване на основен ремонт на 6 улици на 
територията на общината Изграждане на ново улично осветление 

на всички села на територията на общината Бюджет: при приема 
на бюджет 2022 г. ще се конкретизира план програмата в частта 

на финансиране 

с. Първенец-ул.„П.Берон“-290м.,ул.„Васил Коларов“-90м., 

ул.„Победа“-180м., ул.„Хан Кубрат“-220м.,ул„Христо Смирненски“-

260м. 

с. Браниполе- ул.„Хан Аспарух“-580м., ул.„Шипка“-235м. 

с. Белащица- ул.„Васил Левски“-300м. 

с. Оризари – ул.„Капитан Бураго“-103м. 

с. Брестник – ул.„Антим първи“-300м., ул.„П.Берон“-400м. 
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с. Цалапица- ул.„Пловдивска“-350м., ул.„Източна-юг“-400м., 

ул.„ХР.Г.Данов“-540м. 

с. Крумово- ул.„Римски мост“-250м. 

Текущ ремонт 

с. Първенец-ул.„Цар Симеон“-110м. 

с. Марково- ул.„Тракия“-155м. 

 

Община Сопот  - Има изградени места за паркиране. Хоризонталната и 
вертикалната маркировка периодично се освежава и подменя. Два 

пъти годишно се кастрят дървета покрай пътните платна.  

Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по 

пътната инфраструктура, банкетите, ограничителните системи, 
опасната растителност, и др. различни аспекти на пътната 
безопасност , приоритетните пътища/улици/ , участъци, нуждаещи 

се от основен ремонт на настилката, тротоари и банкети, 
отводнителна система, подновяване на сигнализацията с пътни 

знаци и ОСП - не, поради липса на бюджетен ресурс 

Дейности: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в 

кв. Сарая, гр. Сопот. – кв. „Сарая“, ул. „Йордан Ненов“, ул.“ Кирил 
и Методий“, ул. „Добрила“, ул. „Крайна“. Пътните платна и 

тротоарите в община Сопот се поддържат в добро състояние. Има 
изградени места за паркиране. Спирките за градския транспорт са 
подменени, добре осветени и обозначени. Хоризонталната и 

вертикалната 38 маркировка периодично се освежава и подменя. 
Два пъти годишно се кастрят дървета покрай пътните платна Има 

изградени места за паркиране. Хоризонталната и вертикалната 
маркировка периодично се освежава и подменя. Два пъти годишно 
се кастрят дървета покрай пътните платна. По отношение на 

състоянието на пътната инфраструктура, банкетите, 
ограничителните системи, опасната растителност, и др. различни 

аспекти на пътната безопасност има приоритетни пътища/улици/ 
участъци, които се нуждаят от основен ремонт на настилката, 
тротоари и банкети, отводнителна система, подновяване на 

сигнализацията с пътни знаци, маркировка и ОСП – улица „Трети 
март“ – индикативна стойност - 1 200 хил. лв. без ДДС, път 
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PDV1291 „Път I-6 - Сопот - жп гара Сопот“, вкл. ул. „Христо Ботев“ 

от ул. „Трети март“ до жп гара Сопот  

 

Община Садово Дейности: Има изградени места за паркиране. Хоризонталната и 
вертикалната маркировка периодично се освежава и подменя. Два 

пъти годишно се кастрят дървета покрай пътните платна. По 
отношение на състоянието на пътната инфраструктура, банкетите, 

ограничителните системи, опасната растителност, и др. различни 
аспекти на пътната безопасност има приоритетни пътища/улици/ 
участъци, които се нуждаят от основен ремонт на настилката, 

тротоари и банкети, отводнителна система, подновяване на 
сигнализацията с пътни знаци, маркировка и ОСП – улица „Трети 

март“, път PDV1291 „Път I-6 - Сопот - жп гара Сопот“, вкл. ул. 

„Христо Ботев“ от ул. „Трети март“ до жп гара Сопот  

 

Община Първомай 

 

Дейности: На територията на Община Първомай са извършени 
множество ремонти и изкърпвания по пътните платна на 
общинската пътна мрежа. Като цяло има участъци от пътните 

платна на общинските пътища на територията на Община 
Първомай, на които предстои цялостен ремонт и рехабилитация. 

36 Поддържането на общинските пътища е много трудно, имайки 
предвид ограничения финансов ресурс спрямо километричната 

мрежа. Съгласно инвестиционната програма на Община Първомай 
за 2022г ще бъдат предвидени средства за поддържане на 
уличната и общинската пътна мрежа, за основни ремонти на най-

опасните участъци, както и изкърпени пътни настилки на 
общински пътища,изкърпване на уличната мрежа , опресняване на 

хоризонтални маркировки и вертикална сигнализация. Основен 
ремонт на ул. С О.т. 422-о.т. 431/м-у ул. Ст. Стамболов и ул. 
Рожен/. Основен ремонт на ул. Малина гр. Първомай. Основен 

ремонт тротоарни настилки на ул. Княз Борис І, кв Дебър. Основен 
ремонт на ул. Братя Миладинови-север-кв. Любеново по програма. 

Основен ремонт улична мрежа в с. Виница. Основен ремонт улица 
«Тервил» в промишлената зона на града. След изготвяне на 
Инвестиционната програма на Община Първомай за 2022г. ще се 

конкретизират обектите за текущ и основен ремонт ,който имат 
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пряко участие в организацията по безопасност на движението. Ще 
се извършва опресняване и възстановяване на пешеходните 
пътеки по възловите кръстовища на улиците и пред учебните 

заведения в гр. Първомай, както следва: Пешеходни пътеки на 
кръстовищата и пред учебните заведения: 1. ул. Княз Борис І” с 

ул. „Кочо Чистеменски” /до СОУ/-7бр. 2. ул. „Княз Борис І” с ул. 
„Стефан Стамболов”-3 бр. 3. ул. „Княз Борис І до МБАЛ-1 бр. 4. ул. 
„Ст. Стамболов” с ул. „Хр. Ботев” с ул. Ал.Стамболийски“/ до НУ/ -

3бр. 5. ул. „Орфей” с ул. „Христо Ботев”-2бр. 6. ул. „ Орфей” с ул. 
„Димитър Благоев”-4бр. 7. ул. „Д. Благоев” с ул. „Княз Борис 

І”/център и ОбА/-2бр. 8. ул. „Орфей” с ул. „Стефан Стамболов”-
2бр. 9. ул. „Стефан Стамболов” с ул. „Малина”-4бр. 10.ул. „Бр. 
Миладинови-север”- ул. „Гимназиална”/ ЖПГ/-1бр. 11. ул. „ Христо 

Смирненски” с ул. „Гимназиална”-4бр. 12.ул. „Спартак” с ул. „ 
Христо Смирненски”-4бр. 13. ул. „Христо Смирненски” с ул. Хаджи 

Димитър”-2бр. 14. ул. „Бор” с ул. „Христо Смирненски”-4бр. 15. ул. 
„ Васил Левски” с ул. „ Хаджи Димитър”-2бр. 16. ул. „Бор” с ул. 
„Васил Левски”-4бр. 17. ул. „Бр. Миладинови-юг“до паркинг ОбА 

с/у ж.п.гара-1бр. 37 18. ул. „Княз Борис І“ с ул. „Симеон Велики“ 
до ОУ „Георги Караславов“- кв. Дебър -3бр. 19. ул. „В. Друмев“ с 

ул. „Княз Борис І“ -1бр./до болницата/ 20. ул. „Ч. Храбър“ с ул. 
„Христо Смирненски“- 4 бр. /до детските площадки/ 21. ул. 

„Орфей“ с ул. „Княз Борис І“ -2бр. 22. ул. „Орфей“ с ул. 
„Сливница“- 2бр.  

Община Хисаря  

 

- oграничено е движението в зоната от разклона на ул. 

„Димитър Благоев“ и крепостна стена „Камилите“ 
- поставен е пътен знак „Б-2 – Спри! Пропусни движещите се 

по пътя с предимство“ на кръстовището на ул. „Лиляна Димитрова“ 
и ул. „Гео Милев“ в гр. Хисаря 

- монтиран е пътен знак „Б-2 – Спри! Пропусни движещите се 
по пътя с предимство“ на кръстовището на ул. „Камилите“ с ул. 
„Захари Стоянов“ в гр. Хисаря 

- монтирано е пътно огледало на кръстовището на ул. „Васил 
Левски“ и ул. „Партизанска“ в с. Старосел, както и пътен знак „Б-2 

– Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ на входа на 
ул. „Васил Левски“ 
- монтиран е пътен знак „Б-2 – Спри! Пропусни движещите се 

по пътя с предимство“ на Републикански път III – 606 при неговия 
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44,0 км. в с. Кръстевич на главна ул. „2-ра“ в участъка на 
кръстовището с ул. „1-ва“ и ул. „4-та“ 
- маркирани са нови пешеходни пътеки в централната част на 

с. Старо Железаре 
- по отношение на Републикански път III-642 в отсечки от гр. 

Хисаря до с. Черничево и от гр. Хисаря до с. Михилци за липсваща 
пътна маркировка и създаващата се ежедневна опасност за живота 
и здравето на всички участници в движението Община Хисаря е 

сигнализирала многократно Областно пътно управление-Пловдив. 
Поради непредприети мерки за отстраняване на тази опасност, 

Община Хисаря положи пътна маркировка в упоменатите отсечки 
за собствена сметка, на стойност 30 000 лв. 
- извършено е изкърпване с асфалт на компрометирани 

участъци на улиците на територията на гр. Хисаря и в селата 
Старо Железаре, Паничери, Старосел и Черничево 

- подновени са и ремонтирани липсващи и амортизирани 
пътни знаци на територията на града 
- Почиствани от растителност и отпадъци са банкетите и 

канавките на участъците намиращи се в територията на Община 
Хисаря от път гр. Хисаря - с. Михилци, както и от път гр. Хисаря - 

с. Черничево 
- Всички пешеходни пътеки са освежени два пъти през 

годината 

Община Съединение  
 

 
Дейности: 1. Общински път PDV2340- IV-стар номер 64248 (2) -

Съединение - Голям Чардак/Царимир/ - 11,207 км. - участък от км 
0+000 – до км 8+000 /Съединение – Голям Чардак /при 

кръстовище с Републикански път III-606 Неделево - Стоево/ - 
дължина 8,000 км. - текущ ремонт на пътя – изкърпване, 

преасфалтиране на отделни участъци. - Текущ ремонт на пътя 
изкърпване, преасфалтиране на отделни участъци 
2. Общински път PDV2341- стар номер 64248(2) / III - 606, Любен 

- Голям Чардак / Неделево - Церетелево - Царимир - Граница общ. 
( Съединение - Калояново ) - / II - 64 / - 9,700 км. - почистване на 

банкетите /23,28 км - двустранно/ от обрасла дървесна, храстова и 
тревиста растителност. - текущ ремонт на пътя – изкърпване, 
преасфалтиране на отделни участъци.  
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3. Общински път PAZ2123 – стар номер - 37051(2) / ІІІ - 8003 / 
Черногорово - Тополи дол - Граница общ.( Пазарджик - 
Съединение ) - Драгомир / PDV1342/ - 2,230 км. - текущ ремонт на 

пътя – изкърпване, преасфалтиране на отделни участъци.  
4. Общински път PDV1342 – стар номер - 80045(2) / III - 6062 / 

Съединение - Найден Герово – Драгомир – 12,616 км. - текущ 
ремонт на пътя – изкърпване, преасфалтиране на отделни 
участъци.  

5. Реализиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващи тротоарни, съоръженията и принадлежностите към 

тях в гр. Съединение, община Съединение” – финансирана по ПРСР 
- Съединение - - ремонтни работи на улици - бул. “България“, бул. 
„6-ти септември“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Хан Крум“, ул. 

„Капитан Петко Войвода“ и ул. „Васил Левски“ с дейностите 
включват: - разкъртване на съществуващите тротоари и бордюри и 

подмяната им с нови; - подмяна на всички бетоновите бордюри с 
нови; - подмяна или нови бетонови бордюри покрай зелените ивици 
и покрай застройката; - понижени бордюри и тротоар пред 

входовете; - понижаване на бордюрите при заустването на улиците 
и пешеходните пътеки с тактилни плочи; - ограждане с бетонови 

бордюри на дърветата /където е необходимо/; - оформяне на всички 
зелени ивици с бетонови бордюри; - нивелетно повдигане на 

съществуващите шахти в тротоарите.  
6. Текущи /частични/ ремонти на улици с асфалтова настилка в гр. 
Съединение  

7. Периодично обновяване на пътната маркировка и подмяна на 
повредени/унищожени пътни знаци  

 

Община Раковски   

 
 

В община Раковски са извършени само текущи ремонти на улична и 

пътна мрежа 
Следва да се представи конкретика за изпълнението по обекти. 
 

Изпълнен проект за реконструкция и рехабилитация на общински 
пътища. Реконструирани са около 20 км. Общински пътища 

Следва да се представи конкретика за изпълнението по обекти. 
Дейности: Има създадено Общинско предприятие по превенция и 
благоустрояване, което извършва строително-монтажни работи по 

пътната инфраструктура - пътните платна, тротоари, банкети, места 
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за паркиране, междублокови пространства. Крайпътните 
пространства също са обслужвани от общинското предприятие. 
 

Община Калояново  
 

Дейности: Обследват се всички мостове от пътната мрежа, като в 
зависимост от резултатите ще се търси финансиране за евентуални 

ремонти. -Особено проблемен участък от път III-642 от 
републиканска пътна мрежа между Карловско шосе и с. Калояново 

е мостът над река Тикла. Същият е тесен с невъзможност за 
разминаване на два автомобила и създаване на предпоставки за 
ПТП. Следствие на което през годините са регистрирани множество 

пътни инциденти, включително смъртни случаи. - Подмяна на 
тротоарни настилки по някои от главните улици. Изграждане на 

пешеходни, повдигнати пешеходни пътеки и/или велоалеи. - 
Поддържане на хоризонтална маркировка и вертикална 
сигнализация. - Разчистване на нежелана растителност. 

4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на 
възможностите за движение с високи 

скорости, в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони 

 

Общини 
Постоянен 

 

Община Асеновград  

 

През изминалата година са поставени пътни знаци Д1 5, указващи 

началото на жилищни зони в определени квартали на града, 
където скоростта не може да надвишава 30 км. 

Община Брезово 

 

 

Дейности: не планира дейности по мярката 

Община Калояново 

 

Няма разработени  

Община Карлово Гр. Карлово, кв.103 

Община Кричим 

 

Около училищата и детските градини са въведени зони за 

движение с 30 км/ч. В тези участъци е положена необходимата 
хоризонтална маркировка и е монтирана вертикална 
сигнализация. 

Община Куклен 

 

Да 
Въведени участъци с ограничение 30 км/ч 

Община Лъки Не е приложимо 
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Община Марица 

 

Мярката е изпълнена – изградени са един брой неравност на път 

III-805/Пловдив-Съединение/ в с.Бенковски“, една повдигната 
пешеходна пътека на ул.5-та с.Бенковски и две повдигнати 

пешеходни пътеки в с.Радиново на ул.1-ва. 

Община Перущица 

 

Приложени мерки за ограничаване на възможностите за движение 

с високи скорости. 

Община Пловдив 

 

През 2021г. за ограничаване на възможностите за движение с 
високи скорости са изградени повдигнати пешеходни пътеки на 
бул. „Пещерско шосе” – 2 бр., на бул. „Марица” – 3 бр., на ул. 

„Съединение” – 2 бр., на ул. „Братя Бъкстон” – 2 бр. 

Община Първомай  Около учебните и детски заведения са въведени ограничения 

Община Раковски Дейности: Комисията по БДП към община Раковски извършва 

наблюдения на всички пътни артерии, които са с предпоставка за 
развитие на висока скорост и е необходимо ограничаване на 
скоростта в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони. За целта комисията по 

БДП разчита на сигнали и препоръки на служители от общинска 
охрана и РУ „Полиция“, както и на граждани. Бюджет: … 

Община Родопи 

 
Изграждане на изкуствени неравности - 15бр. 

С.Цалапица -5бр., с.Белащица -5 бр., с.Марково-3 бр. с.Устина-1 

бр., с.Брестовица – 1 бр. 

 

Община Садово  – няма изготвена план програма 

Община Сопот Поставени са изкуствени ограничители на скоростта по улици в 
райони на жилищни квартали и други обществени сгради с цел да 
бъде ограничена скоростта на движение. С поставените знаци са 

въведени 30 км/ч зони.  
 

Обособените места за обезопасяване на образователната 
инфраструктура  – сигнализиране на местата за пресичане, 
монтиране на ограждения за пешеходци, на осветление, 

сигнализиране на местата за спиране и паркиране и др. - не, 
поради липса на бюджетен ресурс 

Община Стамболийски  

 

Въведени участъци с ограничение 30 км/ч 
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Община Съединение 

Изградени са изкуствени неравности, повдигнати пешеходни 
пътеки пътни маркировки и знаци, с цел ограничаване на 
скоростта на движение на МПС, на пътни участъци с интензивно 

движение. 
Изпълнени са:  

1. „Изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на 
движение на МПС на общински пътища PDV1342 /стар номер IV-
80045/ - Съединение-кв.Точиларци-с.Найден Герово-с.Драгомир- 

на изхода на гр. Съединение и на изхода на кв. Точиларци и на 
път PDV1341 /стар номер IV-64606/ път III 606 – с. Неделево – с. 

Церетелево – с. Царимир – граница общ. Калояново/път II-64 – 
Пловдив – Карлово/ в с. Церетелево, община Съединение” 
2. „Направа на пешеходни пътеки и неравности, пътни маркировки 

и знаци за тях, в             с. Правище, с. Малък Чардак и с. 
Неделево” , по обекти, както следва: 1. Път III-606 „Кръстевич-

Красново-Строево” в урбанизираната територия на с. Неделево 
при км. 70+326 на главната улица на с. Неделево и при км. 
70+571 на главната улица на с. Неделево; и в с. Малък Чардак 

при км. 77+495 на главната улица на с. Малък Чардак, при км. 
77+568 на главната улица на с. Малък Чардак; 2. Път III-6062 

/Любен-Съединение/ в урбанизираната територия на с. Правище: 
при км. 4+740 на главната улица на с. Правище /срещу църквата/, 

при км. 4+900 на главната улица на с. Правище /след моста/ 

Община Хисаря 

 

Дейности: приложени са мерки за ограничаване на скоростта и са 
въведени зони с ограничение на скорост от 30 км. ч. в районите 

на училищата и детските градини;  

 Дейности: Комисията по БДП към община Раковски извършва 
наблюдения на всички пътни артерии, които са с предпоставка за 
развитие на висока скорост и е необходимо ограничаване на 

скоростта в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони. За целта комисията по 
БДП разчита на сигнали и препоръки на служители от общинска 

охрана и РУ „Полиция“, както и на граждани. Бюджет: …………… 

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на 

пешеходното и велосипедно движение; 
специално обезопасяване на зоните на 

учебни и детски заведения 

Общини 

Постоянен 

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - Зоните на учебните и 

детските заведения са обезопасени и 
обозначени.  
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Община Карлово – да  
Община Кричим Пред учебните и детски 
заведения на територията на гр. Кричим се 

поставят предпазни парапети 
Община Куклен – да. Обезопасени зони около 

училищата 
Община Лъки - Обезопасяване на пешеходното 
и велосипедно движение. 

Специално обезопасяване на зоните на учебни 
и детски заведения. 

Видео контрол над визираните по-горе 
участъци. 
Осветяване на пешеходните пътеки и 

освежаване на маркировката им пред 
училището и детската градина на територията 

Община Марица 
Община Перущица - Двете сгради на детските 
градини са разположени в ПИ около които няма 

интензивно движение на МПС. Освен това има 
ограда и врати, които се заключват и е 

невъзможно излизането на деца извън 
територията на детската градина. Училището 

също има ограда, а там където има достъп с 
главна улица е монтиран обезопасителен 
парапет от изхода по дължината на целия 

тротоар до пешеходна пътека, където може да 
бъде извършено пресичането на съответната 

улица. 
Община Пловдив - Въведени са добри организации 
на движение за пешеходно и велосипедно 

движение. 
В зони на учебни и детски заведения е въведено 

ограничение на скоростта – 30 км/ч, монтирани са 
ограничителни системи- предпазни огради, 
антипаркинг колчета. 

 
Община Първомай 

Община Раковски 
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Община Родопи – да  
Община Садово 
Община Сопот – да  

Община Стамболийски – да  
Община Съединение - изпълнено 

Община Хисаря – около учебните заведения и 
детските градини е създадено обезопасяване и 
с преградни съоръжения;; 

 

4.39 Възстановяване на пътната 

инфраструктура след извършени 

инвестиционни мероприятия 

Общини 

Постоянен 

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - изпълнено 

Община Карлово – да  
Община Кричим 
Община Куклен – да 

Община Лъки - Подмяна на тротоари и пътни 
настилки в града, по ул.Речна, ул.Миньорска, 

ул.Възраждане, ул.Освобождение в гр.Лъки със 
средства от бюджета на община Лъки. 
Изграждане на нови тротоари на 

ул.Освобождение и ул. Възраждане. 
Община Марица 

Община Перущица 
Община Пловдив - Въведени „Технически 
изисквания при изпълнение на строителни и 

ремонтни работи на техническата 
инфраструктура и в  обхвата на проект 

„Модернизация и развитие на устойчив градски 
транспорт в гр. Пловдив“, с които са запознати 

всички експлоатационни дружества и звена на 
община Пловдив, които изпълняват или 
възлагат за изпълнение СМР. 

Извършва се регулярно; 
Община Първомай –да  

Община Раковски 
Община Родопи – да  
Община Садово 

Община Сопот – да  
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Община Стамболийски – да  
Община Съединение – изпълнено  
Община Хисаря – възстановява се регулярно 

след приключване на извършваните 
мероприятия;  

 

4.40 Освобождаване на пътното платно от 

спрели и паркирани автомобили по улиците 

в населените места 

Общини 

Постоянен 

Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - Периодично се 
предупреждават собствениците на такива 

автомобили. 
Община Карлово – да  

Община Кричим - В община Кричим има 
назначена комисия, която извършва 
периодични  проверки за СУМПС 

Община Куклен – не 
Община Лъки - Изградиха се два общински 

паркинга около сградата на общината и в 
централната част на града, което позволи 
освобождаване на пътното платно от спрели и 

паркирали автомобили. 
Община Марица 

Община Перущица - Със заповед на кмета е 
назначена комисия, която направи оглед на 
улиците и констатира нарушители, които бяха 

предупредени да вземат съответните мерки по 
преместване на МПС на регламентирани за това 

места. В кв. №20 беше облагороден паркинг. 
Община Пловдив - Извършва се регулярно; 

Община Първомай – да  
Община Раковски 
Община Родопи – не  

Община Садово 
Община Сопот – да  

Община Стамболийски – да 
Община Съединение – изпълнено  
Община Хисаря – извършват се регулярни и 

ежедневни действия съгласувани с РУ Хисаря 
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4.41 Въвеждане на системи за дистанционно 

регулиране на трафика с оглед достъп на 
екипите на ЦСМП до мястото на настъпил 

инцидент 

 

Общини 

Постоянен 

Община Асеновград 

Община Брезово – не  
Община Калояново - Няма разработени. 
Община Карлово - не 

Община Кричим -неприложимо! - В община 
Кричим няма изградени светофарни уредби 

Община Куклен – не 
Община Лъки – не е въведена 
Община Марица 

Община Перущица - Не са въведени 
Община Пловдив - От Център за управление на 

трафика, чрез изградена система за 
видеонаблюдение на 24 централни кръстовища 
може да се дава приоритетен достъп на екипите 

на ЦСМП до мястото на настъпил инцидент; 
Община Първомай – да  

Община Раковски 
Община Родопи – не  
Община Садово 

Община Сопот - Не - поради епиденичната 
обстановка - въведена в страната 

Община Стамболийски – да  
Община Съединение - ***неприложимо – за 
община Съединение на територията на община 

Съединение няма изградена светофарна 
уредба. 

Община Хисаря – няма необходимост от 
въвеждане на подобна система 

 

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 Община Асеновград 
Община Брезово 

Община Калояново - Няма разработени. 
Община Карлово – да  

Община Кричим - Стимулиране употребата на 
безопасни и екологични автомобили за 
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ползване от физически и юридически лица е 
разписано в чл. 48 и чл. 49 от Наредба за 
определяне размера на местните данъци на 

територията на община Кричим 
Община Куклен – да, единствено чрез данъчни 

ставки 
Община Лъки - Няма как общината да 
стимулира употребата на безопасни и 

екологични автомобили за ползване от 
физически и 

Община Марица 
Община Перущица – не  
Община Пловдив - Данъчни облекчения, 

безплатно паркиране в зони за платено 
паркиране- „синя” и „зелена” зона. 

Община Първомай 
Община Раковски 
Община Родопи – не  

Община Садово 
Община Сопот 

Община Стамболийски – не  
Община Съединение 

Община Хисаря 
 

5.2 Стимулиране употребата на безопасни, 

екологични и енергийно ефективни 
автомобили за обществен транспорт и 

обслужване на нуждите на общините 

Постоянен Община Асеновград 

Община Брезово 
Община Калояново - Няма разработени. 

Община Карлово – не  
Община Кричим - Стимулиране употребата на 

безопасни, екологични и енергийно ефективни 
автомобили за обществен транспорт и 
обслужване на нуждите на общините е 

разписано в чл. 48 и чл. 49 от Наредба за 
определяне размера на местните данъци на 

територията на община Кричим 
Община Куклен – да, при залагане на 
параметрите при обществените поръчки 
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Община Лъки - Обществения транспорт е в 
добро техническо състояние и безопасен за 
обслужване на нуждите на населението на 

общината 
Община Марица 

Община Перущица – не  
Община Пловдив - Залагат се изисквания в 
договорите за обслужване на обществения 

транспорт - обслужване с автобуси с висок 
екологичен клас; 

Община Първомай 
Община Раковски 
Община Родопи – не  

Община Садово 
Община Сопот 

Община Стамболийски – не  
Община Съединение 
Община Хисаря 

 

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 
изграждане на система от зарядни станции 

за електромобилите и хибридните 
автомобили в населените места и извън 

населените места   

Общини 
Постоянен 

Община Асеновград 
Община Брезово 
Община Калояново - Няма разработени. 

Община Карлово – да  
Община Кричим 

Община Куклен – не 
Община Лъки 
Община Марица 

Община Перущица - не 
Община Пловдив Изградени 25 зарядни 

станции за електромобили. 
Община Първомай 
Община Раковски 

Община Родопи – не  
Община Садово 
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Община Сопот 
Община Стамболийски – не  
Община Съединение -  

Община Хисаря 
 

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

населени места  

Общини 
Постоянен 

Община Асеновград 
Община Брезово 

Община Калояново Няма разработени. 
Община Карлово- не  
Община Кричим 

Община Куклен – неприложима за община 
Куклен 

Община Лъки 
Община Марица 
Община Перущица - не 

Община Пловдив - Изградена веломрежа от 53 
км, която ще продължава да се надгражда при 

реконструкции на уличната мрежа. 
Община Първомай 
Община Раковски 

Община Родопи – не  
Община Садово 

Община Сопот 
Община Стамболийски – не  
Община Съединение 

Община Хисаря 
 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА 
 

6.1 Провеждане на съвместни областни 
учения за реакция при настъпило ПТП 

(ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна 
администрация, Общини, БЧК, ООАА и 

доброволни формирования) 

 

Областна 
администраци

я 
 
Общини 

 
 

 
 

 
Да 

 
Община Асеновград 
Община Брезово - Няма проведени такива 

учения. 
Община Калояново 

Община Карлово – да  
Община Кричим 
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ОДМВР 
ОПУ 

ПБЗН 
ЦСМП 

 
 

 
 
 

БЧК 
Доброволни 

формировани
я 
 

Постоянен 
 

Община Куклен – да 
Община Лъки 
Община Марица 

Община Перущица - Не са проведени, предвид 
усложнената епидемична обстановка 

Община Пловдив 
Община Първомай  
Община Раковски 

Община Родопи – да  
Община Садово 

Община Сопот 
Община Стамболийски – да 
Община Съединение - Община Съединение 

участва в организирани учения. 
Община Хисаря – не са провеждани 

ОДМВР - изпълнено 
 
 

 
За съжаление и през 2021 г. във връзка с 

извънредната епидемиологична обстановка 
предизвикана от световната пандемия от Covid – 19 

не са провеждани съвместни учения на различни 
институции свързани с реакция при ПТП. 
За персонала се провежда обучение по програма 

ПУЛСС – 2 за поведение при спешни състояния. 
БЧК - През 2021 г. Областен съвет на БЧК-Пловдив 

не е участвал със свои екипи при провеждане на 
съвместни областни учения за реакция при 
настъпило ПТП. 

 
 

 

 

Обща оценка на изпълнението на областната План-програма: 

/попълва се от секретариата на ОКБДП/ 



203 

 

Общинската План-програма се съставя от служители в общината, които не са с необходимата квалификация. 

Липсва експерт, който да отговаря за разработване, реализиране и контрол на мерки и дейности, които да 

обхващат целият етап на дейностите по безопасността на движението по пътищата. 

Темата за безопасност на движението по пътищата е приоритетна и отговорност на цябото общество. В този 

контекст общините не правят изключение по прилогане на целенасочени  координирани мерки за намаляване 

на пътно транспортните произшествия на своите територии. Реализират се част от предприетите на национално 

и областно ниво мерки, като: поставяне на повече камери за наблюдение на трафика, поддържане на 

вертикалната и хоризонталната пътна маркировка, подобряване на пътната инфраструкутра, ограничаване на 

скоростта на движение в проблемните райони, изкърпване на на нарушени участъци от пътните платна, 

възстановяване и подмяна на остарели пътни значи, почистване на храстовидна растителност с цел осигуряване 

на по-добра видимост и др. извършава се еж годно освежаване на пешеходните пътеки. 

 РАЗДЕЛ 5 

 СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП  
  
 

/попълва се от секретариата на ОКБДП/ 

Община Асеновград 

Община Брезово 

Община Калояново 

Община Карлово - ДАБДП, по никакъв начин не допринася за реални резултати, спрямо инфраструктурното 

подобряване на общинската улична и пътна мрежа. Това е функция, свързана с осигуряването на много 

средства, които те не могат и не са институцията, която може  да подсигури. Затормозяват общинските 

администрации с едни, абсолютно ненужни бюрократични справки, които с нищо не добпринасят за 

повишаване на безопасността на движението. Всичко се финансира от общинските бюджети, които в общини 

като нашата /27населени места/ е около 15000лв. ДАБДП е  абсолютно ненужна агенция, която има 

аналитични функции, изразяваща препоръки, които ние ги знаем перфектно, но не и реално градивни 

функции, осигуряващи реално допълнително финансиране. 

Община Кричим 

Община Куклен – За да има ефект и резултати от дейностите по БД в общините е необходимо да се 

осигурят средства на общините за назначаване на щатни служители отговарящи САМО и ЕДИНСТВЕНО за БД, 

които да бъдат със съответната  квалификация или близка до нея. 
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Към момента в Община Куклен дейностите по БД се извършват от служител по съвместяване, който отговаря за 

голям обем от  дейности /ст. експерт „ОМП, ГЗ, ЗКИ, ОБЗР и Транспорт”/, което от своя страна води до нарушение 

на работния процес и неефективност като цяло. 

От създаването на ДАБДП обема от работа по направление БД се увеличи неимоверно и изисква много време, 

както при изготвяне на необходимата документация, така и при извършване на огледи на място по пътната 

мрежа. 

Общините да бъдат обезпечени с необходимите финансови средства за всички необходими дейности по 

БД.ДАБДП 

Община Лъки - Към момента се справяме добре със създалата се пътна обстановка на територията на общината 

и работим добре с пряко свързаните с БДП органи като: ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП и доброволно формирование 

- Лъки. 

Община Марица 

Община Перущица 

Община Пловдив 

Община Първомай – община Първомай ежегодно и постоянно полага усилия за поддръжка на общинските 

улици и пътища, със собствени средства и европейски средства, като кандидатства по различни европейски 

програми за финансиране на тези мероприятия. Има пътни участъци, които се нуждаят от цялостно 

преасфалтиране. Честно прилаганото изкърпване на асфалтовите настилки с цел икономия на средства не 

решава натрупаните през годините проблемите. За намаляване скоростта на движение на автомобилите е 

необходимо изграждане на повдигнати пешеходни пътеки пред детските градини и учебните заведения., 

изграждане на повдигнати неравности на уличните платна, предвидени с приемане на схема за урегулиране 

на движението.  

- необходимо е изготвяне на план-схема за сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка на общинските 

пътища на територията на община Първомай. Съгласно изготвена и одобрена План-схема за сигнализация 

с пътни знаци и пътна маркировка на общинските пътища на територията на общината поетапно и планирано 

след осигуряване на необходимите финансови средства да се извършват мероприятия по поставяне на пътни 

знаци и хоризонтална маркировка на общинските пътища; 

- изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в района на учебните заведения; 

- допълнително въвеждане на ограничаване на движението на автомобили в централната градска част на 

гр. Първомай; 
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- да се предвидят финансови средства в Инвестиционна програма за 2022 г. за извършване на цялостен 

ремонт на пътната настилка на улиците и общинските пътища с най-травмираните участъци с нарушени 

пътни платна; 

- да се предвидят средства за почистване на храстовидната растителност на банкетите на общинската 

пътна мрежа, както и полагане на хоризонтални маркировки за подобряване на видимостта във връзка с 

безопасността на движение; 

Община Раковски –  

Община Родопи 

Община Садово 

Община Сопот 

Община Стамболийски 

Община Съединение 

Община Хисаря - Основен проблем на Общините и в частност на Община Хисаря е липсата на човешки и 

финансов ресурс за изпълнение на всички залагани от ДАБДП мерки. Изключително завишеният 

документооборот и допълнителни дейности през изминалата година допълнително Създава затруднение в 

работата на служителите, които вместо да предприемат практически действия по работа за безопасност  на 

движението и други важни за общината ни дейности, биват ангажирани в спазването на завишен 

документооборот и допълнителни дейности.  

ЦСМП - По възможност да се инициира нормативна промяна за прекратяване издаването на електронни 

фишове за устанавяване на превишена скорост от линейките на ЦСМП при изпълнение на спешени случаи.  


