
1 

 

Образец 2.0 
 

ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВA, ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

 

 
ДАБДП 
 

 

 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 

 

 ПЛАН-ПРОГРАМА 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП  
  
 
 

ОБЛАСТ 

 

София 

ГОДИНА 

 

2022 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:  

1. Мерките в таблицата по-долу произтичат от общия за националната политика по БДП План за действие 2021-2030 г. на 

национално ниво. 
  

2. Мерките са предварително дефинирани, т.е. унифицирани, тъй като същите се отнасят до всички ОКБДП.  
 

3. Единствено на местата, където е предвидено, мерките следва допълнително да се конкретизират - тези места са указани с 

многоточие и са маркирани в жълт цвят. Това се отнася за мярка 4.18 на ОПУ и мерки 4.31, 4.34, 4.36 и 4.37 на Общините.  
 

4. ОКБДП може да разпише и допълнителни мерки по своя преценка, чието планиране и изпълнение счита за целесъобразно 

с оглед оптималното изпълнение на политиката по БДП на областно ниво.    
    

5. При необходимост от включване на допълнителни мерки в областната План-програма, които не са понастоящем изрично 

предвидени и произтичат от актуализация на общия План за действие на национално ниво, ДАБДП ще уведоми ОКБДП 

своевременно за отразяване на мерките в годишната областна План-програма.   
 

6. План-програмата на областно ниво се разработва и изпълнява на годишна база. Обръщаме внимание, че както 

конкретизираните мерки в полетата в жълто, така и всички останали предварително дефинирани мерки следва да бъдат 

изпълнявани, проследявани и отчитани. 
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7. Общинските План-програми (информацията от Общините) и информацията от ОПУ по мярка 4.18 се представят на 

секретариата на ОКБДП в срок до 1ви декември на годината, предхождаща плановата година, с цел включване на 

конкретиката по мерките в единната областна План-програма. 
 

8. Общинските План-програми се представят на ОКБДП по образец на ДАБДП – приложение образец 5.1 към обобщения план 

за действие 2021-2023 г., а информацията от ОПУ се представя на ОКБДП по образец на ДАБДП – приложение образец 5.2 

към обобщения план за действие 2021-2023 г. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира и координира 

получаването на информацията по двете приложения в срок до 1ви декември, като при нужда оказва методическа подкрепа 

за институциите за попълване на информацията. 
 

9. На база получените мерки, областната План-програма се съставя в обобщен вид от секретариата на ОКБДП, разглежда се 

и се приема като проект на заседание на ОКБДП, след което Областна администрация я представя в ДАБДП в срок до 10ти 

декември на годината, предхождаща плановата година. 
 

10. План-програмата 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.  
 

11. Проектът на областна План-програма се преглежда от ДАБДП за съответствие с изискуемите форма и съдържание, както и 

за съответствие с държавната политика в областта на БДП. При необходимост от ревизия на План-програмата, ДАБДП дава 

съответните указания.  
 

12. План-програмата, в съответстващ вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП до 31 декември на годината, 

предхождаща плановата година.  
 

13. Изпълнението на мерките по областната План-програма се докладва текущо - тримесечно (на ОКБДП на заседанията на 

ОКБДП) и годишно (в годишния областен доклад за изпълнение на политиката по БДП до ДАБДП). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpetrova@sars.gov.bg
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  Мярка Отговорна 

институция и 

срок  

 

Финансов 

ресурс  

Ефект и индикатор 

за изпълнение  

Източник  

на информация 

и контрол  

 

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 

Общини  

ОПУ 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

20 ноември на 

годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Осигуряване на 

плановост на областната 

политика по БДП -  

Разработени мерки по 

БДП 

 

Разработени мерки по 

БДП от отделните 

членове на ОКБДП 

 

  

Разработени и 

представени на 

секретариата на 

ОКБДП мерки 

1.2 Систематизиране на мерките по БДП за 

плановата година, представени от членовете на 

ОКБДП, в единна областнa годишнa План-програма 

по БДП; представяне на План-програмата в ДАБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

5 декември на 

годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

 

Бюджет на 

областна 

администрация 

Осигуряване на 

плановост на областната 

политика по БДП -  

Разработени мерки по 

БДП 

 

Систематизирани мерки 

по БДП от секретариата 

на ОКБДП 

 

Единна областнa 

годишнa План-

програма за БДП 

1.3 Поместване на годишната областна План-

програма по БДП на интернет страницата на 

областна администрация  

Секретариат 

на ОКБДП  

31 декември 

на годината, 

предхождаща 

плановата 

година 

 

Бюджет на 

областна 

администрация  

Осигуряване на 

публичност на 

областната политика по 

БДП 

 

Разработена областна 

План-програма по БДП 

 

Интернет 

страницата на 

областна 

администрация 

1.4 Изпълнение на годишна областна План-

програма по БДП  

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП  

Постоянен  

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

институциите на 

общинско и областно 

ниво 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 
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Изпълнена областна 

План-програма 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

1.5 Провеждане на минимум 4 редовни заседания на 

ОКБДП и изпълнение на взетите решения 

Членове на 

ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

институциите на 

общинско и областно 

ниво 

 

Проведени мин. 4 

редовни заседание на 

ОКБДП 

 

Изпълнение решения от 

заседания на ОКБДП 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП, 

организирани от ДАБДП  

ДАБДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Съгласно 

график на 

ДАБДП 

 

ДАБДП Оптимизиране 

дейността на ОКБДП 

 

Проведени обучения 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

1.7 Изпълнение на методически указания на ДАБДП 

във връзка с политиката по БДП на общинско ниво, 

в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея 

документи 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП  

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Оптимизиране 

дейността на ОКБДП 

 

Изпълнени методически 

указания 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на  

 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на 

тримесечна база на мин. 4 редовни заседанията на 

ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Осигуряване на 

отчетност на областната 

политика по БДП 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 
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Секретариат 

на ОКБДП 

На тримесечие  

 

Докладвана 

информация на 

заседания на ОКБДП 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.9 Подготовка на информация за целите на 

годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от 

членовете на ОКБДП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

31 януари на 

годината, 

следваща 

отчетната 

година 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Осигуряване на 

отчетност на областната 

политика по БДП 

 

Подготвена информация 

за целите на годишен 

областен доклад по БДП  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

1.10 Подготовка на обобщен годишен областен 

доклад по БДП на ОКБДП 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

25 февруари 

на годината, 

следваща 

отчетната 

година 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Осигуряване на 

отчетност на областната 

политика по БДП 

 

Подготвен годишен 

областен доклад по БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на 

политиката по БДП 

Председател 

на ОКБДП  

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Предприемане на 

корективни действия за 

подобряване 

изпълнението на 

политиката     

 

Предприети корективни 

мерки     

Докладвани 

мерки и взети 

решения на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране от 

членовете на ОКБДП на мерки по БДП  

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Обезпеченост на 

политиката по БДП 

 

Годишни 

бюджетни 

разчети 
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Постоянен  

 

Предвидени и 

бюджетирани мерки по 

БДП 

 

Докладвани 

мерки и взети 

решения на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

1.13 Повишаване капацитета на компетентните 

органи за управление, координация и контрол при 

настъпило ПТП 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Подобрено 

взаимодействие между 

отделните спасителни 

служби при ПТП 

 

Създаване на капацитет 

за оценка на 

способностите за 

управление на риска 

при ПТП или усложнена 

пътна обстановка, чрез 

използване на 

подходящи ресурси, 

обучение и тренировка 

 

Обезпечаване на 

кризисния мениджмънт 

за справяне с 

последствията от 

настъпило ПТП или 

усложнена пътна 

обстановка 

Управление на 

информационния поток 

вътре в органите за 

управление и към 

обществеността 

 

Оценка на риска  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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Намаляване на: 

социалните последствия 

(загинали, пострадали, 

потенциално засегнати 

хора); материалните 

щети (последици на 

инфраструктурата); 

прекъсването на 

доставки на основни 

стоки/услуги; 

икономическите загуби 

и последствията за 

околната среда 

 

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  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Публичност и 

прозрачност на 

областната политика по 

БДП 

 

Проведени обществени 

консултации 

 

Обсъдени становища на 

заинтересованите 

страни извън 

изпълнителната власт и 

нейната администрация 

 

Кореспонден-ция 

Становища 

Съгласувателни 

таблици 

1.15 Подобряване на административния ресурс на 

органите на компетентните органи за управление на 

политиката по БДП 

 

Членове на 

ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

институциите в 

ОКБДП 

Ефективно формиране 

на политиката в 

областта на БДП като  

Усъвършенстване на 

аналитична база за 

работа с данни, 

разработване на 

документи, извършване 

на разчети за разходи, 

оценка на ефекта от 

предприети мерки, др. 

 

Въведени оптимизации в 

работните процеси в 

администрациите, 

Вътрешни 

процедури и 

правила 
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изпълняващи 

политиката по БДП 

 

1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия 

човешки и технически ресурс за координация на 

областната политика по БДП 

 

Областна 

администрация 

 

Секретариат 

на ОКБДП 

 

Постоянен  

 

Бюджет на 

Областна 

администрация 

Ресурсно обезпечен 

персонал за 

координация на 

областната политика по 

БДП 

 

Сключени 

договори/издадени 

заповеди 

Заповеди за 

определяне на 

служители, 

отговорни за 

координацията на 

политиката по 

БДП на областно 

ниво 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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

2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в системата 

на образованието 

 

РУО 

Общини  

Постоянен  

Бюджет на 

институциите  

Подобрено управление 

на дейностите за 

възпитание и обучение 

на децата и учениците 

по БДП; Подготвени 

деца и ученици в 

областта на БДП  

Реализирани часове по 

БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

2.2 Организиране и провеждане на извънкласни 

инициативи по БДП за деца и ученици в системата 

на образованието 

РУО 

Общини  

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подготвени деца и 

ученици в областта на 

БДП 

Проведени инициативи  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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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 

Общини  

ООАА 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подобрена безопасност 

на пътуванията с деца 

Изпълнени мерки за 

повишаване на 

безопасността на този 

вид превоз 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

2.4 Провеждане на кампании в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подготвени деца и 

ученици в областта на 

БДП 

Проведени кампании 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

институциите 

Засилена роля на 

училищните комисии по 

БДП 

Изпълнени мерки на 

училищните комисии по 

БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

2.6 Организиране и провеждане на превантивни 

кампании за водачите на ППС с акцент върху 

превишената/несъобразена скорост, шофирането 

след употреба на алкохол, наркотични вещества и 

техните аналози, ползване на предпазни средства, 

техническата изправност на МПС, поведение на 

участниците в движението при преминаване на 

автомобил със специален режим на движение, др. 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Подготвени водачи  

Проведени превантивни 

кампании 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

2.7 Специализирани мерки за рискови групи 

водачи: млади водачи, водачи с регистрирани 

нарушения, водачи на възраст над 65 г. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подготвени водачи, 

попадащи в рискови 

групи 

 

Проведени мерки за 

рискови категории 

водачи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 



10 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

2.8 Актуализация на знанията на водачите на МПС 

във връзка с настъпили промени в 

законодателството и др. 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Подготвени водачи 

 

Проведени мерки за 

актуализация на 

знанията 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

2.9 Провеждане на единна и целенасочена 

комуникационна и медийна политика 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Публичност на 

политиката по БДП 
Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

институциите 
Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

 

Проведени инициативи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на 

безопасността на движение по пътищата 

 

ОКБДП 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

 

Проведени инициативи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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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 

Бюджет на 

институциите 
Повишаване на 

обществената 

ангажираност и 

чувствителност по 

темата за БДП 

Проведени инициативи 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

институциите 
Подобряване на 

организационната 

култура в контекста на 

БДП 

 

Приложени мерки по 

системата от мерки по 

БДП 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 
Бюджет на 

МВР/Фонд БДП 

Повишена ефективност 

на контролната дейност  

 

Проведени обучения 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

3.2 Анализ на травматизма по места и часови 

интервали с цел засилване на контролната дейност 

в определени участъци 

 

ОДМВР 

Постоянен 
Бюджет на МВР Повишена ефективност 

на контролната дейност 

 

Извършен анализ 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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3.3 Подобряване информираността на широката 

общественост за резултатите от контролната и 

аналитичната дейност 

 

ОДМВР 

Постоянен 
Бюджет на 

МВР/Фонд БДП 
Повишена ефективност 

на контролната дейност 

 

Изпълнени мерки за 

информираност 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

3.4 Провеждане на специализирани операции след 

направен анализ на пътнотранспортната обстановка 

 

ОДМВР 

Постоянен 
Бюджет на МВР Повишена ефективност 

на контролната дейност  

 

Проведени операции 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Прилагане на методика за планиране и 

управление на дейностите по републикански 

пътища, разработена от АПИ  

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на ОПУ Оптимизация на 

управлението на 

републиканската пътна 

инфраструктура 

 

Прилагана методика 

Разработената 

методика 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.2 Прилагане на методика за планиране и 

управление на дейностите по общински пътища и 

улици, разработена от ДАБДП  

 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 
Оптимизация на 

управлението на 

общинската и улична 

пътна инфраструктура 

 

Прилагана методика 

Разработената 

методика 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 



13 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.3 Координация и взаимодействие между 

стопаните на пътища (общини и ОПУ) с ОДМВР, с 

цел съвместни действия по подобряване 

безопасността на пътната инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Обезпечаване 

координацията на 

съвместните действия   

 

Извършени 

координационни 

действия  

Доклади от 

съвместни обходи 

и огледи 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.4. Събиране и надграждане на информация в 

електронна база данни, свързана със състоянието 

на общинската и улична пътна мрежа от 

извършвани обходи и огледи 

Общини 

ОПУ 

Към датата на 

представяне на 

годишния 

областен 

доклад за БДП    

Бюджет на 

институциите 

Функциониращ ГИС-

базиран масив от 

информация с 

необходимите 

функционални 

характеристики 

 

Предоставена от 

общината информация 

 

ГИС база данни 

 

Доклади от 

огледи и обходи 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.5 Докладване и анализ на информация, свързана 

с пътната безопасност, на заседанията на ОКБДП

  

Общини 

ОПУ 

Минимум 

четири пъти 

годишно 

 

Бюджет на 

институциите 

Информационно 

обезпечаване 

 

Докладвана 

информация по образец 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.6 Приоритизиране на целенасочени инвестиции в 

пътни участъци с най-висока концентрация на ПТП 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен  

Бюджет на 

институциите 

Подобряване на пътната 

безопасност в 

критичните участъци 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 



14 

 

и/или с най-висок потенциал за намаляване на 

риска от ПТП 

Изпълнени 

целенасочени 

инвестиции в пътни 

участъци с най-висока 

концентрация на ПТП 

и/или с най-висок 

потенциал за 

намаляване на риска от 

ПТП 

 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

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 

Бюджет на 

институциите 
Повишаване на 

информираността 

 

Изпълнени мерки за 

информация  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.8 Разработване и изпълнение на планове за 

устойчива градска мобилност като част от 

Плановете за интегрирано развитие на общините 

(ПИРО) 

Общини  

2021 

Бюджет на 

Общините  

Систематизиране на 

приоритетите и мерките, 

свързани с подобряване 

на градската мобилност  

 

Разработени планове за 

устойчива градска 

мобилност 

 

Разработени 

планове за 

устойчива 

градска 

мобилност 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.9 Прилагане на процедури за управление на 

пътната безопасност в границите на населените 

места съгласно чл. 36б, ал. 11 от Закона за 

пътищата (ако е приложимо) 

 

Общини 

Постоянен  

Бюджет на 

Общините 

Подобряване на 

управлението на 

пътната безопасност 

 

Приложени процедури 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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4.10 Изпълнение/актуализация на генерални 

планове за организация на движението в 

населените места (съгласно Наредба № 1 от 17 

януари 2001 г. за организиране на движението по 

пътищата, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството) 

 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Подобряване на 

управлението на 

пътната безопасност 

 

Изпълнени/актуализира

ни генерални планове 

Генерални 

планове за 

организация на 

движението в 

населените места 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.11 Прилагане на ефективен контрол при 

управление на договорите за проектиране и 

строителство, и поддържане на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 
Подобрено 

администриране на 

договорите за 

проектиране и 

строителство, и 

поддържане 

 

Приложени мерки за 

контрол 

Генерални 

планове за 

организация на 

движението в 

населените места 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.12 Интегриране на съвременни технически 

решения в областта на пътната безопасност 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Повишаване ролята на 

експертизата и 

доказалите се 

управленски/технически 

решения 

 

Приложени добри 

практики 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за 

развитие на пътната инфраструктура в годишните 

бюджетни разчети на АПИ и общините 

Общини 

АПИ/ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Бюджетна осигуреност 

 

Бюджетирани 

приоритетни мерки  

Годишни 

бюджетни 

разчети 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.14 Извършване на цялостна оценка на 

транспортно-експлоатационното състояние на 

пътната мрежа като база за подготовка на 

инвестиционната програма в частта на пътната 

инфраструктура 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Осигуряване на 

цялостна информация 

относно състоянието на 

пътната мрежа на 

територията на областта 

 

Извършена цялостна 

оценка 

 

Доклади от 

огледи и обходи 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.15 Засилване на контрола по изпълнението на 

договорите за пътно поддържане през зимния сезон 

(ноември-март) 

Общини 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Повишаване качеството 

на пътното поддържане 

чрез повишаване на 

контрола от страна на 

стопаните на пътя 

 

Предприети мерки за 

осъществяване на 

контрол по договорите 

за пътно поддържане 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

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 

Бюджет на 

институциите 

Координационно 

взаимодействие 

 

Годишни 

бюджетни 

разчети 
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Извършени 

координационни 

мероприятия 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.17 Извършване на огледи на състоянието на 

пътната инфраструктура, съвместно преди 

настъпване на летния сезон, началото на учебната 

година, преди началото и след края на зимния 

сезон 

Общини 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Координация и 

взаимодействие на 

институциите 

 

Извършени огледи 

Доклади от 

обходи и огледи 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.18 Проектиране и строителство на участъци от 

републиканските пътища  

……………………………………………………………………….. 

/моля попълнете конкретните планирани обекти/ 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на ОПУ Подобряване на 

техническото състояние 

на пътната 

инфраструктура в 

посока безопасността й 

 

Извършено 

проектиране/СМР 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

Обект: „Превантивен ремонт на път II-18 

Околовръстен път София от км 6+250 до км 

26+610“ 

 

Дейности: Превантивен ремонт 

 

Бюджет: 3 729 623, 98 лв. с ДДС 

 

Обект: „Превантивен ремонт на път II-82 

Костенец – Радуил – Боровец – Самоков – 

Дейности: Превантивен ремонт 

 

Бюджет: 9 067 268, 10 лв. с ДДС 
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Панчарево – ок. п. София от км 62+500 до км 

86+100“   

 

Обект: „Въвеждане на нова организация на 

движение на участък от път I-1 София 

Перник“ 

Дейности: Направа на автоматичен реверс по съгласуван от Столична община 

технически проект.  

4.19 Актуализация на организацията на движение 

на републиканските пътища 

ОДМВР 

ОПУ 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 

Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.20 Извършване на периодичен преглед на 

съществуващите ограничителни системи на 

републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 
Бюджет на ОПУ Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Извършен преглед  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.21 Обозначаване, обезопасяване и проследимост 

на места с концентрация на ПТП по 

републиканските пътища 

ОПУ 

ОДМВР 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Обозначени и 

обезопасени участъци  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.22 Почистване на растителността и поддържане 

на банкетите; почистване и възстановяване на 

републиканските пътища след края на зимния 

сезон, с особено внимание към почистване и 

ОПУ 

Постоянен 
Бюджет на ОПУ Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 
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възстановяване на пътни знаци и 

светлоотразителни елементи 

Извършени дейности по 

поддържане и 

почистване  

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.23 Обезопасяване на крайпътното пространство 

по републиканските пътища 

ОПУ 

Постоянен 
Бюджет на ОПУ Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Извършени дейности по 

обезопасяване 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.24 Текуща актуализация на организацията на 

движение чрез системи за контрол и управление на 

трафика 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Актуализирана 

организация на 

движение  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.25 Анализ на конкретни участъци с 

несъответстваща/повредена сигнализация  

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Оценка на състоянието 

на сигнализацията 

 

Актуализирана  

сигнализация 

 

Премахнати излишни 

пътни знаци и 

указателни табели  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.26 Прилагане на решения с ясно разпознаваема 

от водачите хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Приложени решения  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 
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Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.27 Информиране на водачите за въведени ВОБДП 

и други ограничения по пътища и улици 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Изпълнени мерки за 

информация 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.29 Обследване на рискови пътни участъци Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Обследвани рискови 

участъци  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.30 Обезпечаване на идентифицираните рискови 

участъци с технически средства за контрол, 

съгласувани със службите на ОДМВР 

Общини 

ОДМВР 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините и 

ОДМВР 

Подобрено качество на 

поддържането на 

пътната инфраструктура 

 

Обезпечени рискови 

участъци  

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

 

………………………………………………………………………… 

/моля попълнете планираните конкретни мерки по 

общини/ 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Намаляване на трафика 

и задръстванията, 

повишаване на 

безопасността на 

движението и 

осигуряване свободния 

поток на автомобилния 

трафика 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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Дирекция „Инвестиционно планиране, 

проучване и възлагане“, Столична община не 

планира конкретни мерки. 

Изпълнени мерки по 

извеждане на 

транзитните потоци 

извън населените места 

за успокояване на 

движението на входно – 

изходните артерии в 

населените места 

 

4.32 Изграждане на оптимални връзки и висока 

степен на съответствие между различните видове 

транспорт 

 

 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Осигуряване на комфорт 

и благоприятна 

атмосфера на 

мобилността 

 

Изпълнени мерки по 

изграждане на 

оптимални връзки и 

висока степен на 

съответствие между 

различните видове 

транспорт 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.33 Подкрепа за алтернативни форми на 

придвижване  

 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Намаляване на трафика, 

генериран от 

използването на леки 

автомобили 

 

Изпълнени мерки, 

свързани с 

алтернативни форми на 

придвижване   

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.34 Развитие на обществения транспорт  

1. Осигуряване на 137 електрически превозни 

средства за обществения транспорт за 

Столичната община (52 електробуса за 

вътрешноквартални връзки с метрото; 30 

електробуси за замяна на стари неекологични 

автобуси; 30 нови съчленени нископодови 

тролейбуси; 25 нови съчленени нископодови 

трамваи) и зарядна инфраструктура*** 

- Отчет дирекция „Транспорт“:  

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Ограничаване на 

движението и 

ползването на лични 

моторни превозни 

средства в пътни 

участъци с натоварен 

трафик 

Устойчива градска 

мобилност 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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Доставени са 30 бр. нови съчленени нископодови 

тролейбуси.  

Поръчката за доставка на 52 електробуса за 

вътрешноквартални връзки с метрото е обявена в 

АОП през месец юли 2021 г. Същата се обявява за 

трети път (предвид решение на ВАС). Към момента 

текат срокове за подаване на оферти 

Доставени са 30 броя нови нископодови 

бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 

броя нови зарядни станции и специализирано 

оборудване към тях; Ще се движат по автобусни 

линии 6, 66,73,74. 

Отчет „Столичен електротранспорт“ ЕАД:  

1. Сключен договор за реконструкция и 

модернизация на 3 броя токоизправителни станции. 

2. Очаква се договор за доставка на 25 нови 

съчленени нископодови трамваи. 

 Отчет „Столичен автотранспорт“ ЕАД: 

1.Обявена е на 13.07.2021г. и публикувана на 

16.07.2021г. открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови 

електрически  

автобуси и допълнително оборудване към тях по две 

обособени позиции“, както следва Обособена 

позиция №1: „Доставка на 30 броя нови ел.-

автобуси с дължина от 5,5-7,5м и допълнително 

оборудване към тях“. 

Обособена позиция №2: „Доставка на 22 броя нови 

ел. автобуси с дължина от 7,6-9,6м. и допълнително 

оборудване към тях“ 

Идентификационен номер в ЦАИС ЕОП: 00088-2021-

0020; 

2. Идентификационен номер в АОП: 00088-2020-

0006 - Сключени 2 договора: 

- за Обособена позиция 1 - договор № А-

12/08.02.2021г., с предмет: „Инженеринг-

проектиране, авторски надзор и извършване на 

строително-монтажни 

Изпълнени мерки по 

развитие на обществени 

транспорт  
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дейности за изграждане на кабелни линии СрН, 

кабелни линии НН и нов БКТП за захранване на 

нови зарядни станции за електрически автобуси на 

територията 

на Автобусно поделение Земляне“, за срок от 90 дни 

и 

- за Обособена позиция 2 - договор № А-

13/08.02.2021г., с предмет: „Инженеринг-

проектиране, авторски надзор и извършване на 

строително-монтажни 

дейности за изграждане на кабелни линии СрН, 

кабелни линии НН и нов БКТП за захранване на 

нови зарядни станции за електрически автобуси на 

територията 

на Автобусно поделение Малашевци“, за срок от 90 

дни. 

3. Идентификационен номер в АОП: 00088-2020-

0008 -Сключени 2 договора: 

- за Обособена позиция 1 – договор № А-

14/08.02.2021 г., с предмет: „Инженеринг – 

проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР 

на обект: Изграждане 

на навес над зарядни станции и места за зареждане 

на електрически автобуси на територията на АП 

Земляне“, за срок от 120 дни и 

- за Обособена позиция 2 – договор № А-

15/08.02.2021 г., с предмет: „Инженеринг – 

проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР 

на обект: Изграждане 

на навес над зарядни станции и места за зареждане 

на електрически автобуси на територията на АП 

Малашевци“ за срок от 120 дни. 

4. Идентификационен номер в АОП: 00088-2020-

0003-Сключени 2 договора: 

- за Обособена позиция 1: договор № А-

104/25.08.2020 г., с предмет: „Изготвяне на 

комплексен доклад за оценка за съответствие и 

упражняване на строителен 
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надзор при изпълнение на „Инженеринг-

проектиране, авторски надзор и извършване на 

строително-монтажни дейности за изграждане на 

кабелни линии СрН, 

за захранване на нов МКТП в територията на 

Автобусно поделение Дружба", за срок от 1 година и 

-за обособена позиция 2: договор № А-

105/25.08.2020 г., с предмет: „Изготвяне на 

комплексен доклад за оценка за съответствие и 

упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на „Инженеринг-

проектиране, авторски надзор и извършване на 

строително-монтажни дейности за изграждане на 

кабелни линии СрН, 

за захранване на нов МКТП в територията на 

Автобусно поделение Малашевци", за срок от 1 

година 

5. Идентификационен номер в АОП: 00088-2020-

0019 - Сключени 2 договора: 

-за Обособена позиция 1 - договор № А-

11/01.02.2021 г., с предмет: „Инженеринг – 

проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР 

на обект: Изграждане 

на навес над зарядни станции и места за зареждане 

на електрически автобуси на територията на АП 

Земляне", за срок от 1 година и –за  

Обособена позиция 2 - договор № А-10/01.02.2021 

г., с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане 

на навес над зарядни станции и места за зареждане 

на електрически автобуси на територията на АП 

Малашевци", за срок от 1 година.: 

2. Доставка на нов екологичен подвижен 

състав за обществения транспорт (трамваи, 

тролейбуси, автобуси, специализирани 

автомобили) и зарядна и друга съпътстваща 

инфраструктура и др.*** 

- Към момента няма подготвени и одобрени 

проекти. 
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3.Обособяване на споделени трасета за 

движение на ПС за МГТ, в т.ч. анализ на 

резултатите от споделено трасе за трамваи и 

автобуси по бул. К. Величков, бул. 

Възкресение и бул. Арсеналски, разширяване 

обхвата на споделени трасета за МГТ и 

изграждане и създаване на нови такива 

- Извършва се анализ на резултатите и подготвяне 

на проекти по новите трасета. 

4. Въвеждане в експлоатация на Линия 3, етап 

1 на метрото участък бул. Вл.Вазов-ЦГЧ – бул 

Житница – ж.к.Овча Купел-Околовръстен път 

- Проект за разширение на метрото в гр. София: 

Линия 3, Етап I – участък „бул. Владимир Вазов – 

ул. „Житница“ с дължина 8 км с 8 метростанции е 

въведен в експлоатация на 26.08.2020г.; Проект за 

разширение на метрото в гр. София: Линия 3, Етап 

II – участък „ул. Житница – ж.к. Овча Купел – 

Околовръстен път“ с дължина 4 км с 4 метростанции 

е въведен в експлоатация на 24.04.2021г. 

5. Доизграждане на трети метродиаметър:  

Лот 1 - МС”Хаджи Димитър”-ж.к.Левски 

(източен участък по бул. Вл.Вазов с дължина 3 

км и 3 метростанции) 

Лот 2 - югоизточен участък „ул. Шипка – ул. 

Гео Милев – бул. Асен Йорданов - бул 

Цариградско шосе“ (с дължина 6 км и 6 

метростанции) *** 

- Проект „Осигуряване на устойчива транспортна 

свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 

на метрото в София“ е с обща дължина 9 км. И 9 

метростанции с обща прогнозна стойност 765 485 

416 лв. без ДДС и включва два участъка обособени 

в следните лотове: -Лот 1 – участък МС „Хаджи 

Димитър“ – ж.к. Левски с дължина 3 км. и 3 

метростанции. За Лот 1 има готов Идеен проект по 

всички части, одобрен линеен ПУП, издадено 

Решение по ОВОС, тръжните процедури за избор на 

изпълнители по обособени позиции и за Инженер-

Консултант са приключили и предстои сключване на 

догори за изпълнение до края на месец август 
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2021г. Стойността за изпълнение на участъка след 

приключване на тръжните процедури е 217 465 

416,38 лв. Възможно начало на строителството – 

трето тримесечие на 2021г. -Лот 2- участък ул. 

Шипка-кв. Гео Милев – ж.к. Слатина – Зала Арена 

армеец/Техпарк София- бул. Цариградско шосе с 

дължина 6 км и 6 метростанции. За Лот 2 има готов 

Идеен проект по всички части, Линеен ПУП и 

изменение на ОУП – в процедура, издадено Решение 

по ОВОС. През м. януари 2021г е обявена 

процедура за избор на изпълнители за проектиране 

и строителство по обособени позиции, която се 

очаква да приключи през м. септември 2021г. 

Предстои откриване на тръжна процедура за избор 

на Инженер-консултант в началото на м. юли 2021г. 

и се очаква да приключи през м. септември 2021г. 

Прогнозната стойност за участъка възлиза на 548 

020 000 лв. Възможно начало на строителството – 

края на 2021г. 

 

5. Изготвяне и въвеждане при обоснована 

целесъобразност на стимули при ползването 

на буферните паркинги. 

- изпълнява мярката „Паркирай и пътувай“ на 

буферните паркинги при метростанциите. 

 

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 

Бюджет на 

институциите 
Повишена ефективност 

на възлагането на 

строителни дейности на 

външни изпълнители 

 

Изпълнени мерки по 

оптимизиране на 

договорите 

Договорни 

условия 

4.36 Изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи по пътната инфраструктура  

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Интегриране на 

безопасността в мерките 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 
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(пътни платна, тротоари, банкети, места за 

паркиране, подлези и надлези, мостове, спирки на 

градския транспорт, междублокови пространства, 

крайпътни пространства и др. - въздействие върху 

настилки, хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация, осветление, ограничителни системи, 

растителност, поставени рекламни съоръжения и 

крайпътни обекти, и др.) 

………………………………………………………………………… 

/моля попълнете планираните конкретни планирани 

мерки по общини съгласно годишните им 

инвестиционни програми/  

 

за подобряване на 

пътната инфраструктура 

 

Изпълнени мерки по 

изпълнение на 

инженерни мерки по 

пътната инфраструктура 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

Прoбиви и ново изграждане     

Изграждане на разширение на ул. Филип Кутев и 

реконструкция на ул. "Хенрик Ибсен" от бул. "Черни 

връх" до ул. "Козяк" 

 Преходен 

обект. Има РП 

и договор. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. Участък от 

III градски 

ринг.  

  

Изграждане на южното платно на бул. Тодор 

Каблешков от бул. България до ул. Луи Айер, р-н 

Триадица 

 Преходен 

обект. Има РП 

и договор. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. Участък от 

III градски 

ринг.  

  

Проектиране и изпълнение на СМР на локална 

улична мрежа, обслужваща Северна скоростна 

тангента от км.2+780 до км 3+680, р-н Надежда 

 Преходен 

обект. Целево 

финансиране 

от РБ. Връзка 

със ССТ. 

  

Проектиране и изграждане на Източна тангента от 

бул. "Ботевградско шосе" до ССТ, етап 1 от бул. 

"Владимир Вазов" до ССТ, р-н Подуяне 

 Преходен 

обект. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. Участък от 

градски ринг. 
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Връзка със 

ССТ. 

Проектиране и изграждане на улици в кв.10, м. НПЗ 

Изток, м. Къро и реконструкция на ул. " Йордан 

Венедиков", р-н Младост 

 Преходен 

обект. Целево 

финансиране 

от РБ. Връзка 

със ССТ. 

  

Изграждане на разширение на бул. „Ломско шосе“ - 

етап 1 от МС до надлез над ж.п.линия 

 Преходен 

обект. Има РП. 

Провежда се 

ОП. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. Радиално 

трасе. 

  

Проектиране и изграждане на  бул. "Тодор 

Каблешков" от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян 

Станев" 

 Преходен 

обект. Има РП 

и договор. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. Участък от 

III градски 

ринг. 

Отчуждаване. 

  

Разширение на ул. Опълченска от бул. Тодор 

Александров до бул. Сливница, р-н Възраждане 

 Преходен 

обект. Има РП. 

Провежда се 

ОП. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. Участък от 

I градски ринг.  

  

Проектиране и изграждане на бул."Копенхаген" от 

ул."Самоковско шосе" до бул. Ал. Малинов 

 Има ИП. 

Подготовка на 

ОП. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. 

Тангенциално 

трасе. 

Отчуждаване. 
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Проектиране и изграждане на бул."Рожен" от надлез 

над ж.п.линия до Северна скоростна тангента 

 Има ИП. 

Подготовка на 

ОП. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. Радиално 

трасе. 

  

Изграждане на бул. Филип Кутев от ул. Сребърна до 

бул. Симеоновско шосе 

 Има РП. 

Подготовка на 

ОП.  

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. 

Тангенциално 

трасе. 

Отчуждаване. 

  

Разширение на ул. Димитър Пешев от ул. Обиколна 

до бул. Цариградско шосе, р-н Искър 

 Има РП. Има 

договор. 

Приключило 

отчуждаване. 

  

От Витошка до Витоша без автомобил - РП  Подготовка на 

ОП. Решение 

на СОС. 

  

Изграждане на велоалеи на територията на 

Столична община 

 Преходен 

обект. 

  

      

Основен ремонт на основни градски артерии и 

улици 

    

Рехабилитация на бул. "Първа Българска армия" от 

ул."Мара Бунева" до бул."Илиенци", р-н Сердика 

 Преходен 

обект. 

Изпълнение на 

СМР. 

Множество 

жалби. 

  

Проектиране и реконструкция на бул."Ген. 

Скобелев", вкл.транспортен тунел при НДК - р-н 

Триадица 

 Преходен 

обект. Лошо 

състояние на 

настилката и 

съоръжението. 

Решение на 

СОС. 
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Множество 

жалби.  

Проектиране и основен ремонт на ул. Кукуш и ул. 

Йосиф Щросмайер, р-н Илинден 

 Преходен 

обект. Има 

проект. Избран 

изпълнител. 

Лошо експл. 

състояние. 

Множество 

жалби. 

  

Проектиране и основен ремонт на ул. Николай 

Коперник и ул. Атанас Узунов до ул. Калиманци, р-н 

Слатина 

 Преходен 

обект. Има РП 

и договор.  

  

Рехабилитация на транспортен тунел по бул. 

„Царица Йоанна”, р-ни Красна поляна, Илинден 

 Преходен 

обект. Има РП. 

Провежда се 

ОП. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. Множество 

жалби.  

  

Основен ремонт на Чепинско шосе, пътя към 

Негован, р-ни Нови Искър, Кремиковци. Етап 1 от 

Чепинско шосе. 

 Преходен 

обект. Има РП. 

Провежда се 

ОП.   

  

Рехабилитация на ул. "Народно хоро"  Има РП. 

Предстои ОП. 

Лошо експл. 

състояние, 

множество 

жалби. 

  

Ремонт на пътя от кв. Вердикал до разклона за 

Клисурски манастир „Света Петка“.  

 Има РП. 

Провежда се 

ОП. Целево 

финансиране 

от РБ. 

  

Ремонт на пътен участък от общинската пътна 

мрежа до Клисурски манастир „Света Петка“. 

 Има РП. 

Провежда се 

ОП. Целево 

финансиране 

от РБ. 
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Реконструкция на ул. Народен герой от бул. Цар 

Борис III до ул. Любляна, включително мост и 

корекция на река Владайска 

 Има РП. 

Провежда се 

ОП. 

Съответствие с 

дългосрочната 

ИП. 

  

Пътна връзка между кв. Малинова долина и кв. 

Студентски град, р-н Студентски 

 Преходен 

обект. 

Започнали 

СМР. 

  

Изграждане на улична канализация от о.т. 31 през 

о.т. 36, о.т. 56, о.т. 51, о.т. 41,  о.т. 66, о.т. 41а, о.т. 

41б, о.т. 82,  о.т. 81а до о.т. 81,    р-н Студентски. 

 Преходен 

обект. Има РП 

и РС. 

Провежда се 

ОП. 

  

Основен ремонт и преасфалтиране на  улици в 

район Лозенец - ул. Майор Томпсън от ул. 

Драгалевска до бул. Черни връх" 

 Преходен 

обект. Има РП 

и договор.  

  

Кръгово кръстовище бул. „Св. Климент Охридски” – 

бул. „Андрей Ляпчев”, р-ни Студентски, Младост 

 Има РП и РС. 

Избран 

изпълнител. 

Завършени 

отчуждители 

процедури. 

Множество 

жалби от 

граждани 

относно 

безопасността 

на 

движението. 

  

Реконструкция на ул. Флора от ул. Костенски 

водопад до о.т.172, р-н Триадица 

 Преходен 

обект. Има РП 

и РС. Има 

Договор. 

Обслужва и 

детска 

градина. 

  

Ремонт на ул. "Сашо Николов - Сладура" в участъка 

от ул. "Борис Руменов" до ул. "Асен Йорданов", кв. 

"Кръстова вада", р-н Лозенец 

 Преходен 

обект. Има РП 

и РС. Има 

Договор. 
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Обслужва и 

детска 

градина. 

Рехабилитация на бул. "Пенчо Славейков" от ул. 

"Цар Асен" до бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", етап 

от бул. "Прага" до бул. "Ген. Тотлебен", вкл. 

Дубльор на Ляв Перловски колектор по бул. „Пенчо 

Славейков“. 

 Има договор, 

РП и РС. Лошо 

експл. 

състояние. 

  

Ул. Синанишко езеро, р-н Витоша  Има РП и 

договор. 

Процедира се 

за РС. Важна 

връзка на 

квартала с 

бул. Т. 

Каблешков 

  

Улица „Селище”, кв. Княжево, район „Витоша“  Има РП и 

договор.  

  

Изграждане на улица от о.т. 27 до о.т. 28, кв. 79, 

УПИ V, район „Илинден 

 Има РП и 

договор.  

  

Ул. „Проф. Йордан Иванов“ кв. Драгалевци-

Симеоново, район „Витоша“ 

 Има РП и 

договор.  

  

Ул. "Йордан Радичков", район Лозенец  Има проект. 

Много жалби. 

  

Аварийно укрепване на ул. "Васил Стефанов" в 

участъка от ул. "421" до ул. "Димитър Сагаев", кв. 

Манастирски ливади - изток"  

 Има проект. 

Свличане на 

пътната 

конструкция. 

  

Реконструкция на улица "Емилиян Станев" в 

участъка от бул. "Тодор Каблешков" до ул. "Д-р 

Борис Вълчев", район Триадица" 

 Изготвяне на 

РП. Множество 

жалби. Важна 

връзка на 

квартала с 

бул. Т. 

Каблешков. 

  

Реконструкция на ул. „Добри Желязков“ и 

продължението й в ул. „Зайчар“ до бул. „Инж. Иван 

Иванов“ /от о.т. 10 през о.т. 35, 36 и 37 до о.т. 38, 

кв. 278 б, м. „Зона Б-19”/ и изграждане на пътна 

връзка от о.т. 31 през о.т. 32 до края на бл. 6 с 

административен адрес бул. „Константин Величков” 

 Има РП. Много 

жалби. 

Наличие на 

частен имот. 
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№ 165, кв. 279 а,, ж.к. „Зона Б-19“, район 

„Възраждане“ 

Изграждане на ул. „Средна гора” от блок 27 до ул. 

„Партений Нишавски”,  район „Възраждане” 

 Има РП и 

договор. Много 

жалби. 

Наличие на 

частен имот. 

  

Ул. "Добруджански край" от ул. "Йоаким Кърчовски" 

до ул. "Йорданка Филаретова", р-н Красно село 

 Има РП. 

Процедира се 

за РС. Много 

жалби. 

  

Проектиране и рехабилитация на ул. 5001 от 

км.0+000 до км0+430, район Искър 

 Подготовка на 

ОП. Лошо 

експл. 

състояние. 

Множество 

жалби. 

  

Паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе 

по ул. "Христо Силянов" и ул. "Царевец", р-н 

Надежда 

 Има договор, 

РП и РС. Писмо 

от РА. В 

близост детска 

градина. 

  

Ул. "Проф. Никола Милев" и ул. "Синьо езеро" в 

участъка от ул. "Перуника" до ул. "Гръсниче", кв. 

Горна баня 

 Има РП. 

Предстои ОП. 

Обслужва и 

детска 

градина. 

  

Основен ремонт на ул. Сехово от ул. "Сава 

Михайлов" до о.т. 26В, район Илинден 

 Има РП. Жалби 

от съюза на 

слепите 

  

      

Изграждане, възстановяване и обновяване на 

публичните пространства в централна градска 

част на град София 

 Обекти по 

ОПРР 

  

Капиталови разходи     

ЦГЧ - Зона 2     

ЦГЧ - Зона 4     

ЦГЧ - разходи за строителен надзор     

Други разходи     

Публичност     
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Разходи за управление     

     

Интегриран столичен градски транспорт - фаза 

II 

 Обекти по 

ОПРР 

  

Капиталови разходи     

Реконструкция на трамвайната линия по бул. "Цар 

Борис" III от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна 

палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и 

кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. 

Делчев" 

    

Основен ремонт и рехабилитация на мостове и 

съоръжения 

    

Мост по ул. "Варна", гр.Банкя  Преходен 

обект, 

извършват се 

СМР. 

  

Мост над река Искър по пътя от кв.Курило към 

кв.Изгрев 

 Преходен 

обект. 

Разплащане на 

извършени 

СМР 

  

Мост по ул. "Блян", гр. Банкя  Има РП и 

договор. 

Аварийно 

състояние на 

съоръжението. 

  

Реконструкция на мост над река Кътинска при 

площада с. Кътина 

 Има РП. 

Процедира се 

за РС. Има 

договор. 

Аварийно 

състояние на 

съоръжението. 

  

Аварийно възстановяване на пешеходна пасарелка 

над р. Въртопо, включително и подходите към нея, 

район Студентски, район „Младост“ 

 Има РП и 

договор. 

Аварийно 

състояние на 

съоръжението. 

  

     



35 

 

Текущ ремонт и поддръжка на пътната 

инфраструктура – отдел „ИПУМ“ 

    

4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на 

възможностите за движение с високи скорости, в 

т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони 

Изготвени проекти за организация на 

движение: 

1. Успокоена зона в каре ул. „Опълченска“, 

бул. „Скобелев“, бул. „П. Евтимий“, бул. „Витоша“, 

бул. „Тодор Александров“. 

2. Успокоена зона в каре бул. „Сливница“, 

бул. „Кн. Мария Луиза“, бул. „Дондуков“, бул. 

„Васил Левски“. 

3. Успокоена зона в каре бул. „Дондуков“, 

бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. 

„Витоша“ и бул. „Кн. Мария Луиза“. 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Успокояване на 

движението  

 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

възможностите за 

движение с високи 

скорости 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на пешеходното 

и велосипедно движение; специално обезопасяване 

на зоните на учебни и детски заведения 

 

 

Общини 

Постоянен 
Бюджет на 

Общините 
Защита на уязвимите 

участници в движението 

 

Разделяне на 

пешеходното и 

велосипедното 

движение от основния 

автомобилен поток 

 

Изградени предпазни 

съоръжения 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

4.39 Възстановяване на пътната инфраструктура 

след извършени инвестиционни мероприятия 

 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Повишаване на 

безопасността на 

настилките 

 

Изпълнени мерки по 

възстановяване на 

пътна инфраструктура 

след извършени 

инвестиционни 

мероприятия от страна 

на експлоатационни 

дружества 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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4.40 Освобождаване на пътното платно от спрели и 

паркирани автомобили по улиците в населените 

места 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Намаляване на 

задръстванията и 

ускоряване 

придвижването на МПС 

 

Изпълнени мерки по 

освобождаване на 

пътното платно от 

спрели и паркирани 

автомобили 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

4.41 Въвеждане на системи за дистанционно 

регулиране на трафика с оглед достъп на екипите 

на ЦСМП до мястото на настъпил инцидент 

 

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Бърз и безопасен достъп 

на екипите на ЦСМП до 

мястото на настъпил 

инцидент 

 

Изпълнени мерки по 

дистанционно 

регулиране на трафика 

 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 Бюджет на 

Общината 

Повишена безопасност 

на автомобилния парк 

Въведени финансови,   

административни и 

други стимули за 

закупуване на 

безопасни и екологични 

автомобили (например 

безплатно паркиране в 

синя/зелена зона, 

безплатни зарядни 

станции, данъчни 

облекчения, 

субсидиране, 

рестрикции за 

замърсяващи 

автомобили, вътрешно 

производство на 

електромобили и др.)  

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 
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5.2 Стимулиране употребата на безопасни, 

екологични и енергийно ефективни автомобили за 

обществен транспорт и обслужване на нуждите на 

Общините 

Постоянен Бюджет на 

Общината 

Повишена безопасност 

на автомобилния парк 

Изпълнени мерки за 

стимулиране 

закупуването на 

безопасни и екологични 

автомобили за 

обществен транспорт и 

обслужване на нуждите 

на общините 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

ООАА 

Изпълнени мерки за 

повишаване 

отговорността на 

работодателите 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

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 

Бюджет на 

Общините 

Обезпечаване 

ползването на 

електромобили и 

хибридните автомобили 

 

Изградени системи от 

зарядни станции 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

5.5 Създаване на условия за изграждане на 

услугата споделена мобилност в големите населени 

места  

Общини 

Постоянен 

Бюджет на 

Общините 

Развитие на 

споделената мобилност 

 

Изпълнени мерки по 

изграждане на услугата 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА 
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6.1 Провеждане на съвместни областни учения за 

реакция при настъпило ПТП (ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, 

ЦСМП, РЗИ, Областна администрация, Общини, БЧК, 

ООАА и доброволни формирования) 

Областна 

администрация 

Общини 

ОДМВР 

ОПУ 

ПБЗН 

ЦСМП 

Доброволни 

формирования 

 

Постоянен 

Бюджет на 

институциите  

Подобрено екипно 

взаимодействие между 

отделните спасителни 

служби при спешни 

ситуации 

 

Проведени съвместни 

учения 

Докладвани 

мерки на 

тримесечни 

заседания на 

ОКБДП 

 

Общински и 

Областен 

годишен доклад 

по БДП 

 

 

  


