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22                                                                                                                               УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА/ 

 

ДОКЛАД НА НИВО ОБЛАСТ МОНТАНА  

ОТ ОГЛЕД НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2020-2021  
 

 

Общини в състава на областта:  

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово 

 

Население на областта: 

134 669 човека 

 

РАЗДЕЛ 1 

СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ОБЩИНИ 
 

ОБЩИНА  ОБЩА 

ДЪЛЖИНА 

УЛИЧНА 

МРЕЖА 

(по клас на 

улицата) 

СИГНАЛИЗАЦИЯ С 

ПЪТНИ ЗНАЦИ 

(брой отговарящи и 

брой неотговарящи на 

изискванията на 

Наредба 18 за 

сигнализация на 

пътищата с пътни 

знаци) 

 

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНА 

МАРКИРОВКА 

(дължина на участъци с пътна 

маркировка, отговарящи и 

неотговарящи на 

изискванията на Наредба 2 за 

сигнализация на пътищата с 

пътна маркировка) 

 

ОПАСНИ 

ДЪРВЕТА И 

ХРАСТИ В 

КРАЙПЪТНОТО 

ПРОСТРАНСТВО 

(дължина) 

НАСТИЛКИ 

(година на 

полагане/ 

рехабилитация/ 

ремонт и състояние) 

Берковица 227 км – 

дължина на 

улиците в 

урбанизираната 

територия на 

всички населени 

места в община 

Берковица 

19.6 % от улиците в 

населените места или 

44.5 километра 

отговарят на 

изискванията за 

сигнализация с пътни 

знаци. 

 

От общата пътна мрежа 

улици и общински 

пътища 39.6 % 

отговарят на 

19.6% от улиците в 

населените места или 44.5 

километра отговарят на 

изискванията за сигнализация 

с пътна маркировка. 

 

От общата пътна мрежа улици 

и общински пътища 39.6% 

отговарят на изискванията 

 

80.4% от улиците в 

населените места не 

Опасните дървета 

и храсти за 

отстраняване по 

продължение на 

цялата пътна 

мрежа са 5730 

метра. 

44.5 км. (19.6%) от 

настилката в 

урбанизираната 

територия и 75 км. 

извън 

урбанизираната 

територия (или 

общо 39.6%) са с 

много добра 

настилка и 

обозначени с пътни 

знаци и 
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изискванията 

 

80.4 % от улиците в 

населените места не 

отговарят на 

изискванията за 

сигнализация с пътни 

знаци 

отговарят на изискванията за 

сигнализация с пътна 

маркировка. 

маркировка. 

Останалите 60.4% 

са за 

рехабилитация и 

ремонт. 

 

Бойчиновци 218,516 км. Неотговарящи Неотговарящи 239,116 км. Няма 78,382 км. 

асфалтирана 

Брусарци РП III-112 

„Дъбова махала-

Брусарци-

Смирненски-

Славотин“ от км 

10+500 до км 23 

+ 199 

 

РП III-114 

„Василовци-

Дондуково-

Граница ОПУ 

Видин“ от км 

12+700 до км 

21+610 

 

РП III-1121 

“Брусарци-

Крива бара-

Дондуково“ от 

км 0+000 до км 

7+835 

 

MON1060 /III-

112/ Дъбова 

махала-Княжева 

махала-Крива 

бара /III-1121/ 

 

MON 2063 /III-

112/ Дъбова 

Пътните знаци са в 

добро състояние 

 

 

 

 

 

 

 

Има липсващи пътни 

знаци,а 

съществуващите не 

отговарят на 

изискванията съгласно 

Наредба 18 

 

 

 

Има липсващи пътни 

знаци,а 

съществуващите не 

отговарят на 

изискванията съгласно 

Наредба 18 

 

 

Има липсващи пътни 

знаци,а 

съществуващите не 

отговарят на 

изискванията съгласно 

Необходимо е да се освежи 

пътната маркировка 

 

 

 

 

 

 

 

Липсва хоризонтална 

маркировка 

 

 

 

 

 

 

Липсва хоризонтална 

маркировка 

 

 

 

 

 

Липсва хоризонтална 

маркировка 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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махала-

Киселево 

 

MON1062 /III-

112/ 

Смирненски-

Буковец-

Одоровци-

Белотинци /E79/ 

 

 

 

MON1061 /III-

112/ Брусарци-

Граница 

общ.(Брусарци – 

Медковец) – 

Медковец /III-

8105/ 

Наредба 18 

 

 

 

 

Има липсващи пътни 

знаци,а 

съществуващите не 

отговарят на 

изискванията съгласно 

Наредба 18 

 

Има липсващи пътни 

знаци, а 

съществуващите не 

отговарят на 

изискванията. 

 

 

 

 

 

Има липсващи пътни 

знаци, а 

съществуващите не 

отговарят на 

изискванията. 

 

 

 

  

 

 

Липсва хоризонтална 

маркировка 

 

 

 

 

Пътят е ремонтиран през 2015 

г. по ПРСР пътната 

маркировка от км 3+150 до 

км. 6+160 от км 7+730 до км 

11+450 и от км 12 до 12+400 

отговаря на изискванията на 

Наредба 2 

На неремонтираната пътна 

настилка хоризонтална 

маркировка напълно липсва. 

 

Пътят не е довършен. На 

изградената част от пътя 

хоризонталната маркиворка 

напълно липсва. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Вълчедръм 177,982 км. 41,800 км. 5,100 км. 3,300 км. 93,500 км. 

Асфалтирана 

57,600 км. Земна 

основа 

Вършец 128,600 км. В ОПМ липсват някои 

пътни знаци, в уличната 

мрежа знаковото 

стопанство е в добро 

състояние. 

В ОПМ има пътна маркировка, 

в уличната мрежа 

новоремонтираните улици 

имат маркировка, старите 

улици са със силно 

компрометирана такава. 

ОПМ е почистено 

от дървета и 

храсти, окастрени 

са единични 

дървета, в града 

са окастрени 

Извършени са 

редица ремонти, 

състоянието на 

пътната 

инфраструктура е 

добро. 
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единични дървета 

и клони, 

провиснали над 

улиците. 

Георги 

Дамяново 

119,520 км. 

Общински път MON 

1110 /III – 815, 

Боровци-Видлица/ - 

Гаврил Геново/III 1024, 

от км 0+000 до км 

2+200." 

 

 

Общински път MON 1110 /III – 

815, Боровци-Видлица/ - 

Гаврил Геново/III 1024, от км 

0+000 до км 2+200." 

 

Ремонт на част от 

MON2113 / III - 1024, Георги 

Дамяново - Говежда / - 

Копиловци  - с поставена 

хоризонтална маркировка 

 

Община Георги 

Дамяново 

периодично 

извършва 

почистване на 

крайпътните 

пространства. 

Извършено е 

асфалтиране  на 

ул.”Генерал Гурко” 

с. Главановци и  

ул.”Седма”с.Меляне. 

Извършен е ремонт 

на част от  

тротоарите в селата 

Дива Слатина и 

Говежда – 2020г. 

 

В момента се 

извършва „Ремонт 

на ул. „Трета“ и ул. 

„Петнадесета“ в с. 

Георги Дамяново“ – 

спрогнозна дължина 

480 м. 

„Ремонт на ул. 

„Втора“ в с. Дълги 

дел“ – с прогнозна 

дължина 360 м; 

„Ремонт на ул. 

„Седма“ и ул. 

„Девета“ в с. 

Каменна Рикса“ – с 

прогнозна дължина 

470 м. – 2020 г. 

Ремонт на част от 

MON2113 / III - 

1024, Георги 

Дамяново - Говежда 

/ - Копиловци  - с 

поставена 

хоризонтална 

маркировка – 3,5км. 

/2019г. 
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Лом Първостепенни 

улици клас IV – 

14.50 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второстепенни 

улици клас IV – 

25.00 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второстепенни 

улици села клас 

V – 9 км. 

В голямата част 

сигнализацията 

отговаря на 

маркировката. Има 

липсващи или 

повредени знаци. По 

програма ОПРР са 

поставени 35 бр. нови 

пътни знаци. 

 

 

В голяма част 

сигнализацията 

отговаря на 

маркировката. Има 

липсващи или 

повредени знаци. 

 

 

 

 

 

 

 

Липсва маркировка с 

пътни знаци. По 

улиците по проект ОПРР 

от 2018г. маркировката 

е налична и в добро 

състояние. 

По програма ОПРР е положена 

маркировка на 1,700 метра 

отговаряща на Наредба 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма маркировка отговаряща 

на Наредба 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма маркировка отговаряща 

на Наредба 2 

Обща дължина 

1,600 метра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща дължина 

2,100 метра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща дължина 

800 метра. 

Година на полагане 

1981-1985, 

рехабилитация по 

проект 

„Рехабилитация на 

общински път“ 

2018-2019 – 

положени 9,700 

метра асфалтова 

настилка 

 

Година на полагане 

1981-1985 и е в 

лошо състояние. 

Правено е частично 

изкърпване по 

участъците. По 

проект Обновени 

градски 

пространства и ПМС 

са ремонтирани 

5,200 метра асф. 

Настилка. 

 

Година на полагане 

1981-1985. По 

програма за 

развитие на 

селските райони са 

положени 1,400 

метра асф. 

Настилка. 

Медковец 125706 м. Отговаря на 

изискванията на 

Наредба 18 

Общински път MON132/III-

114/ 

-6760 м. с пътна маркировка 

-1740 м. без пътна 

маркировка 

Улична мрежа – без пътна 

маркировка 

Няма Асфалт, 

трошенокаменна, 

земна 
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Монтана Първостепенна 

улична мрежа;  

26,468 км 

 

Второстепенна 

улична мрежа: 

105,834 км 

 

Първостепенна 

улична мрежа – 

Села: 36.9 км 

 

Второстепенна 

улична мрежа- 

Села: 333 км 

 

Общинска пътна 

мрежа: 53,100 

км 

Всички отговарят 

 

 

 

 

198 бр. отговарят 

0 бр. не отговарят 

 

 

23 бр. отговарят 

0 бр. не отговарят 

 

 

 

46 бр. отговарят 

772 бр. не отговарят 

 

 

12 бр. отговарят 

1 бр. не отговаря 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

14,100 км. отговарят 

90,700 км не отговарят 

 

 

39,900 км. отговарят 

0 км. не отговарят 

 

 

 

0 км. отговарят 

333 км. не отговарят 

 

 

53,100 км. не отговарят на 

изискванията на Наредба 2 за 

сигнализация на пътищата с 

пътна маркировка 

0,020 км. 

 

 

 

 

0,100 км. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

8,250 км. 

 

 

 

 

 

Преди 1980 г. 

рехабилитирани 

17,5 км. – добро 

състояние 

 

Преди 1980 г. 

рехабилитирани 

14,1 км. – добро 

състояние 

Преди 1980 г. – 

задоволително 

състояние 

 

 

Преди 1980 г. – 

задоволително 

състояние 

 

Преди 1980 г. добро 

26,1 км, 

задоволително 23,7 

км. , лошо 4,5 км. 

Чипровци  

Гр. Чипровци – 

5,22 км. – 5ти 

клас. 

10,39 км. – 6ти 

клас. 

 

с. Мартиново- 

2,54 км. – 6ти 

клас. 

 

с. Железна -  

1,5 км. – 5ти 

клас. 

3,98 км. – 6ти 

клас. 

 

брой отговарящи на 

изискванията на 

Наредба 18 за 

сигнализация на 

пътищата с пътни знаци 

- 160 бр. 

 

брой неотговарящи на 

изискванията на 

Наредба 18 за 

сигнализация на 

пътищата с пътни знаци 

- 0 бр. 

дължина на участъци с пътна 

маркировка, отговарящи на 

изискванията на Наредба 2 за 

сигнализация на пътищата с 

пътна маркировка 

 

Гр. Чипровци –2,9 км. 

с. Железна -  1,5 км. 

с. Превала – 1,00 км. 

с. Горна лука –1,5 км 

с. Митровци –1,00 км. 

с. Челюстница - 1,5 км 

ОБЩО - 9,4 км 

 

дължина на участъци с пътна 

маркировка, неотговарящи на 

изискванията на Наредба 2 за 

0 км. 2013 г. 

- Отклонение - 

с. Мартиново – 

0,12 км 

- с.Челюстница – 

0,52 км. 

- с. Горна 

Ковачица – ул. 

„Първа” – 0,076 

км. 

 

2014 г. 

- гр. Чипровци 

бул. „Петър 

Парчевич” – 1,5 

км. 

с. Мартиново – ул. 
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с. Превала – 

1,00 км. – 5ти 

клас. 

4,78 км. – 6ти 

клас. 

 

с. Горна лука –

1,5 км. – 5ти 

клас. 

2,3 км. – 6ти 

клас. 

 

с. Митровци –

1,00 км. – 5ти 

клас. 

3,95 км. – 6ти 

клас. 

 

с. Бели мел -  

7,95 км. – 6ти 

клас. 

 

с. Челюстница - 

1,5 км. – 5ти 

клас. 

2,5 км. – 6ти 

клас. 

 

с. Горна 

Ковачица –1,10 

км. – 5ти клас. 

2,6 км. – 6ти 

клас. 

 

с. Равна – 2,5 

км. – 6ти клас. 

 

ОБЩО - 12,82 

км. – 5ти клас. 

43,49 км. – 6ти 

сигнализация на пътищата с 

пътна маркировка) 

 

Гр. Чипровци –2,32 км. 

с. Горна Ковачица –1,10 км. 

ОБЩО - 3,42 км 

„Дванадесета” – 

0,49 км. 

с. Железна – ул. 

„Първа” – 1,5 км. 

 

2015 г. 

- гр. Чипровци 

ул. „Точо Войвода” 

– 0,04 км. - 

изкърпване 

ул. „Балканска” – 

0,32 км. 

ул. „Стефан Дуньов” 

– 0,04 км. - 

изкърпване 

ул. „23-ти 

Септември” – 0,08 

км. 

ул. „Петър Богдан” 

– 0,03 км. - 

изкърпване 

ул. „Чипровска 

Комуна” – 0,34 км. 

- изкърпване 

- с. Превала – 

ул. „Огоста” – 

1,687 км. - 

изкърпване 

 

2016 г. 

- гр. Чипровци 

ул. „Димитър 

Благоев” – 0,26 км. 

ул. „Стара 

Планина” – 0,26 

км. 

 

2018 г. 

- гр. Чипровци 

ул. „Чавдар 

Войвода” – 0,441 
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клас. 

 

км. 

ул. „Димитър 

Филипов” – 0,317 

км. 

ул. „Михаил 

Шипков” – 0,09 км. 

ул. „Александър 

Костов” – 0,321 км. 

ул. „Септемврийци” 

– 0,09 км. 

ул. „Иван 

Станиславов” – 0,1 

км. 

ул. „Васил Левски” 

– 0,354 км. 

 

2019 г. 

- с. Превала – 

ул. „Петър 

Калафатов” – 1,046 

км. 

 

2020 г. 

- с. Митровци – 

ул. „Тодор И. 

Живков” – 0,25 км. 

 

Якимово 29 км. – IV- 

класна пътна 

мрежа 

В цялата община има 

изградена сигнализация 

с пътни знаци и 

маркировка по 

Програма за развитие 

на селските райони, 

отговарящи на Наредба 

18 за сигнализацията на 

пътищата с пътни 

знаци. 

29 км. отговаряща 

маркировка на изискванията 

на Наредба 2 за сигнализация 

на пътищата с пътна 

маркировка. 

Няма опасни 

дървета и храсти 

в крайпътното 

пространство 

2015г. с. Комощица 

12км. – нова 

настилка, 2018г. с. 

Долно Церовене 

5км. нова настилка, 

2019г. с.Якимово – 

5км. нова настилка. 

ОБЩО за 

областта: 

Предвид 

обстоятелството, 

че информация 

от общините е 
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представена в 

различен 

формат, не може 

да се дадат  

обобщени данни 

за областта 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ОТ ОГЛЕДА НА СЪСТОЯНИЕТО НА НИВО ОБЛАСТ 
 

1. Берковица – Състоянието на пътната мрежа на територията на община Берковица видно от изнесеното по-горе е 

сравнително добро. Общо 40% от пътната мрежа е в добро и много добро състояние, сигнализирани с пътни знаци и 

маркировка, а само в урбанизираната територия 19.6%. По път от общинските пътища се работи в момента по програми, като 

крайният срок на всички проекти е месец Април 2021 година. Тече и непрестанно рехабилитиране на уличната мрежа в 

урбанизираната територия. 

2. Бойчиновци – В по- голямата част няма пътни знаци. Липсва маркировка. Няма надвиснали клони и храсти в крайпътното 

пространство. 

3. Брусарци – Има липса на пътни знаци, необходимо е полагането на хоризонтална маркировка. 

4. Вълчедръм – Остаряла пътна настилка. 

5. Вършец – Състоянието на уличната и общинската пътна мрежа е добро. 

6. Георги Дамяново – Заключението на комисията е, че Община Георги Дамяново трябва да продължи с ремонтните дейности 

по уличната и общинска пътна мрежа. 

7. Лом – Към настоящия момент състоянието на уличната пътна мрежа е в лошо състояние с участъци които са частично 

изкърпвани. 

8. Медковец – Състоянието на уличната мрежа в петте села е незадоволително. С изключение на 2400 л.м. в с.Аспарухово, 

асфалтирани преди 3 години, в останалите села асфалтовата настилка е компрометирана, въпреки, че ежегодно се извършва 

изкърпване на дупки. Липсва пътна маркировка. Сигнализация с пътни знаци – отговаря на Наредба 18. 

9. Монтана – Маркировката на общинските пътища е изтрита и не е положена нова пътна маркировка, като причината за това 

е липсата на средства в бюджета на Община Монтана.  След подсигуряване на  необходимите средства за подновяване на 

хоризонталната маркировката на общинските пътища, същата ще бъде  положена своевременно.  

Необходимо е на национално ниво да се помисли и осигури финансиране за сигнализацията(маркировка и пътни  знаци) 

на общинските пътища.  

- Необходимо е да се подобри организацията за регулярното кастрене на клони и храсти в гр. Монтана, с цел откриване на 

по- добра видимост на кръстовища, светофари и знаци. 

- Стандарта за осветеността на кръстовищата в гр. Монтана е спазен и голяма част от уличната мрежа е добре осветена.  

- По- голямата част от пътните знаци в гр. Монтана отговарят на изискванията, като ежеседмично се прави оглед за 

повредени и липсващи пътни знаци и се работи по поставянето и подмяната им. 

10.  Чипровци - След извършения оглед от Комисията се установи следното : 
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Общото състояние на улиците е добро , 

- урегулирани са с Пътни знаци отговарящи на изискванията на Наредба 18 за сигнализация на пътищата с пътни 

знаци. 

- пътна маркировка, отговаря на изискванията на Наредба 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. 

 

11. Якимово – Състоянието на пътната настилка на територията на община Якимово е добро, има изградена сигнализация с 

пътни знаци и маркировка. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПРЕВАНТИВНИ/КОРЕКТИВНИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНАТА И ОДМВР 
 

ОБЩИНА МЯРКА  СРОК  ОТГОВОРНИК 

(община/ОДМВР) 

Берковица В процес на ремонт е MON 1012 в цялата си дължина от 1750 

метра. 

В процес на ремонт е MON 1013 в половината от дължината си в 

рамките от 5000 метра. 

В процес на ремонт е MON 2008 в цялата си дължина от 2000 

метра. 

В процес на ремонт е MON 1091 в цялата си дължина от 1900 

метра. 

В процес на ремонт е MON 2002 в цялата си дължина от 2500 

метра. 

Април 2021 

 

Април 2021 

 

Април 2021 

 

Април 2021 

 

Април 2021 

Община Берковица 

 

Община Берковица 

 

Община Берковица 

 

Община Берковица 

 

Община Берковица 

Бойчиновци Нямат превантивни мерки. - - 

Брусарци 1. MON1060 /III-112/ Дъбова махала-Княжева махала-

Крива бара /III-1121/ - необходимо е да се извърши 

почистване на пътя и банкета от клонии храсти. В 

началото на с. Крива бара да се постави пътен знак Б3 

„Път с предимство“ и Т13 „Направление на пътя с 

предимство в кръстовището“. В началото на с. Княжева 

махала да се постави пътен знак А4 „Последователни 

опасни завои, първият от които е на ляво“. След ЖП 

прелеза в с. Дъбова махала преди главния път да се 

постави знак Б2 „Стоп“. Възстановяване на пътната 

маркировка 

2. MON 2063 /III-112/ Дъбова махала – Киселево – 

необходимо е да се извърши почистване на пътя и банкета 

от клони и храсти. В с. Киселево да се поставят преди и 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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след моста при км 3+940 знаци B18 „Забранено влизането 

на пътни превозни средства с маса товар, по- голяма от 

12т.“ и пътни знаци Б5 и Б6 относно преминаването с 

предимство на моста. Възстановяване на пътната 

маркиворка. 

3. MON1062 /III-112/ Смирненски – Буковец – Одоровци – 

Белотинци – Необходимо е да се извърши почистване на 

пътя и банкета от клони и храсти включително и 

околовръстното шосе на с. Смирненски. В с. Смирненски 

преди отбивката за с.Буковец да се постави пътен знак Б3 

„Път с предимство“ и Т13 „Направление на пътя с 

предимство в кръстовището“. Да се постави указателни 

табели в с. Буковец Ж7 „Указателна стрелка“ по покоса 

Одоровци – Белотинци и Брусарци. В с. Буковец преди и 

след моста при км 7+700 да се поставят знаци B18 

“Забранено влизането на пътни превозни средства с маса 

това, по-голяма от 12т“ и пътни знаци Б5 и Б6. Преди 

каменното свлачище в с.Буковец да се поставят знаци А17 

„Опасност от срутване или наличие на паднали камани“. 

Възстановяване на пътната маркировка. 

4. MON1061 /III-112/ Брусарци – Граница общ.(Брусарци-

Медковец)- Медковец – Необходимо е при мост км 1+300 в 

гр.Брусарци да се поставят знаци B18 „Забранено 

влизането на пътни превозни средства с маса товар по-

голяма от 12т.“ и пътни знаци Б6 и Б6. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Вълчедръм 1. Всяка година се прави изкърпване на дупки по 

асфалтовата мрежа с оглед на бюджета 

2. Прави се настилка от отпадъчен строителен материал на 

второстепенната пътна мрежа. 

- - 

Вършец 1. Окастряне на единични дървета и клони, провиснали над 

пътното платно 

06.11.2020 г. Община Вършец 

Георги 

Дамяново 

1. Община Георги Дамяново ще продължи с ремонтните 

дейности по уличната и общинска пътна мрежа. При 

възможност ще се кандидатства по Оперативните 

програми. 

2. Община Георги Дамяново има подписан договор с ДФ 

Ежегодно 

 

 

 

До 36 м. 

Община Георги Дамяново 

 

 

 

Община Георги Дамяново 
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„Земеделие“ за благоустрояването на 19 улици с обща 

дължина 3 818,41 м. 

Лом Изготвяне на проекти за кандидатстване по програми и 

осигуряване на средства 

Няма Община Лом 

Медковец 1. Полагане на пътна маркировка, липсваща по главните 

улици на с.Метковец и с. Расово 

2. Запълване на дупки и неравности по асфалтовите 

настилки и подравняване на трошенокаменните и земни 

настилки 

 

31.12.2020 г. 

 

31.12.2020 г. 

Община Медковец/ МВР 

Медковец 

Община Медковец 

Монтана 1. Подготовка и провеждане на обучителни, образователни, 

информационни и популяризиращи инициативи за 

опазване живота и здравето на хората в пътното движение 

на общинско ниво 

2. Извършване на оглед от сформирана съвмесна комисия за 

проверка на пътната инфраструктура и набелязване на 

мерки за подобряване на безопасността на движението 

3. Осигуряване на по-добра видимост чрез почистване на 

клони, храсти и растителност 

4. Увеличаване броя на мобилните камери 

5. Определяне пътни участъци с най-висока концентрация на 

ПТП и набелязване на мерки за намаляване на риска от 

ПТП 

6. Изграждане на изкуствени неравности на платното за 

движение в населените места с цел ограничаване скороста 

на движение на МПС 

7. Обособяване на нови паркинги за увеличаване броя на 

паркоместата в централна градска част и в кварталите в 

гр.Монтана 

8. Текущ и основен ремонт на общинската пътна мрежа 

9. Текущ и основен ремонт на улици в населените места 

10. Полагане на хоризонтална маркировка, поставяне на нови, 

ремонт на повредени и липсващи пътни знаци в 

населените места 

11. Полагане на хоризонтална маркировка, поставяне на нови, 

ремонт на повредени и липсващи пътни знаци на 

общинските пътища. 

12. Изграждане на ново и ремонт на съществуващото улично 

осветление 

13. Оглед на състоянието на знаковото стопанство и 

премахване на стари и излишни знаци, табели 

Постоянен 

 

 

 

Пролет/Есен 

 

 

Постоянен 

 

2021 

 

Постоянен 

 

2021-2022 

 

 

2021-2022 

 

 

2021-2023 

Постоянен 

Постоянен 

 

 

2021-2023 

 

 

2021-2022 

 

Постоянен 

 

ОДМВР 

 

 

 

Община/ОДМВР 

 

 

Община Монтана 

 

ОДМВР 

 

ОДМВР/Община Монтана 

 

Община Монтана 

 

 

Община Монтана 

 

 

Община Монтана 

Община Монтана 

Община Монтана 

 

 

Община Монтана 

 

 

Община Монтана 

 

Община Монтана/ОДМВР 
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14. Своевременен ремонт на повредени светофарни уредби Постоянен Община Монтана 

Чипровци Нямат превантивни мерки   

Якимово Нямат превантивни мерки   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Доклади от огледи на ниво община: 

1. Община Берковица – вх. № ОКД-61-11-(6)/26.11.2020 г. 

2. Община Бойчиновци – вх. № ОКД-61-5-(21)/10.11.2020 г. 

3. Община Брусарци – вх. № ОКД-61-5-(20)/09.11.2020 г. 

4. Община Вълчедръм – вх. № ОКД-61-5-(15)/26.10.2020 г. 

5. Община Вършец - вх. № ОКД-61-5-(16)/04.11.2020 г. 

6. Община Георги Дамяново - ОКД-61-11-(4)/03.11.2020 г. 

7. Община Лом – ОКД-61-5-(24)/18.11.2020 г. 

8. Община Медковец - ОКД-61-5-(24)/18.11.2020 г. 

9.Община Монтана – ОКД-61-5-(17)/04.11.2020 г. 

10. Община Чипровци – ОКД-61-5-(18)/04.11.2020 г. 

11. Община Якимово - ОКД-61-11-(7)/27.11.2020 г. 

 
 

Изготвил: Илиян Цветков 

/секретариат на ОКБДП/ 

Дата: ………………………… 


