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Мерките в таблицата по-долу произтичат от Националната стратегия за БДП 2021-2030 г. и Плана за действие към нея и се 

отнасят за всички ОКБДП, поради което са предварително дефинирани и унифицирани. Те се приемат като мерки с постоянен 

характер и следва да се интегрират текущо в дейността на ОКБДП. Срокът на мерките се приема за текущ/постоянен, освен ако 

не е указано друго.   
 

Мярка 43 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност по републиканската пътна мрежа и Мярка 44 Конкретни мерки 

за подобряване на пътната безопасност по общинската пътна и улична мрежа следва да се включат и представят 

допълнително в конкретика като таблици – информацията от ОПУ и общините, представени по образец. 
 

Информацията от общините и ОПУ се представя на секретариата на ОКБДП в срок до 15-ти януари с цел прилагането й към 

областната План-програма. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира получаването на информацията. 
 

На база получената от общините и ОПУ информация за конкретни мерки, областната План-програма се съставя в окомплектован 

вид от секретариата на ОКБДП, разглежда се и се приема като проект на заседание, след което Областната администрация я 

представя в ДАБДП в срок до 31-ви януари на плановата година.  
 

Проектът на областна План-програма се преглежда и одобрява от ДАБДП при съответствие с изискуемите форма и съдържание. 

При необходимост от ревизия, ДАБДП дава съответните указания и срок за извършването й.  
 

План-програмата, в съответстващ вид и одобрена от ДАБДП, се помества на интернет страницата на ОКБДП. 
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  Мярка Отговорна институция и 

срок  

 

1. Подготовка на мерки по БДП от общините и ОПУ за целите на разработване на годишна 

областна план-програма по БДП и представянето им в секретариата на ОКБДП 

Общини, ОПУ 
 

15-ти януари 

2. Систематизиране на мерките по БДП за плановата година, представени от общините и ОПУ, 

в единна областнa годишнa План-програма по БДП и представяне на План-програмата в 

ДАБДП 

 

Секретариат на ОКБДП  
 

31-ви януари  

3. Поместване на годишната областна План-програма по БДП на интернет страницата на 

областна администрация  

Секретариат на ОКБДП  
 

След одобряването й от 

ДАБДП 

 

4. Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП – докладване на изпълнението;  

вземане на конкретни решения  

 

Членове на ОКБДП 
 

Председател на ОКБДП  
 

Секретариат на ОКБДП  

 

5. Участие в обучения за ОКБДП, организирани от ДАБДП  ДАБДП 
 

Членове на ОКБДП 
 

Секретариат на ОКБДП  
 

Съгласно организация на 

ДАБДП 

 

6. Изпълнение на методически указания на ДАБДП  Членове на ОКБДП 
 

Председател на ОКБДП  

 

7. Подготовка на информация за целите на годишен областен доклад по БДП от общините 

(част 1 от общинския доклад), ОПУ, ОДМВР и ЦСМП и представянето й в секретариата ба 

ОКБДП  

Общини, ОПУ, ОДМВР  

ЦСМП  
 

Секретариат на ОКБДП 
 

15-ти януари  

 

8.1 Подготовка на обобщен годишен областен доклад по БДП на ОКБДП и изпращането му в 

ДАБДП 

Секретариат на ОКБДП 
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8.2 Изпращане в ДАБДП на попълнен въпросник за състоянието (част 2 от общинския доклад) 

 

31-ви януари  

Общини 
 

31-ви януари 

 

9. Наблюдение и оценка на изпълнението на областната политика по БДП Председател на ОКБДП  
 

Секретариат на ОКБДП 
 

Членове на ОКБДП 

 

10. Обезпечаване на служители, отговорни за координацията на общинската и областната 

политика по БДП 

 

Областна администрация 
 

Общини  

 

11. Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието 

 

РУО, Общини  

 

12. Организиране и провеждане на извънкласни дейности и кампании по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието 

РУО, Общини  

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. Организиране и провеждане на превантивни кампании по БДП с акцент върху 

превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични 

вещества и техните аналози, ползване на обезопасителни колани и системи за 

обезопасяване на деца, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в 

движението и др. 

ОКБДП 

 

16. Провеждане на единна и целенасочена комуникационна и медийна политика в областта 

на БДП 

 

ОКБДП 

17. Отбелязване на дати, свързани с БДП  ОКБДП 
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18. 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 
 

Институции в ОКБДП 

 

19. Анализ на травматизма по места и часови интервали за целите на извършване на 

контролна дейност в определени участъци 
 

ОДМВР, Общини  

 

20. Организиране и провеждане на специализирани полицейски операции съгласно анализа 

на пътнотранспортната обстановка 

ОДМВР 

 

21. Координация за съвместни действия на общините, ОПУ и ОДМВР по подобряване 

безопасността на пътната инфраструктура 

Общини, ОПУ, ОДМВР 

 

22. Поддържане и надграждане на документирана база данни за състоянието на пътната 

инфраструктура и безопасност  

Общини, ОПУ 

 

23. Разработване и прилагане на планове за устойчива градска мобилност с приоритет  Общини  

 

24. Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност  Общини 

 

25. Изпълнение/актуализация на Генерални планове за организация на движението в 

населените места  

Общини 

 

26. Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и 

строителство, и поддържане на пътната инфраструктура 

Общини, ОПУ 

 

27. Интегриране на научните изследвания и добрите практики в областта на пътната 

безопасност 

Общини, ОПУ 

 

28. Извършване на текущи и годишни обходи и огледи за документирана оценка на 

транспортно-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура като база за 

подготовка на мерките за пътна безопасност  

Общини, ОПУ 

 

29. Планиране и бюджетиране на мерки по пътна безопасност (капиталови инвестиции и 

текущо поддържане) в годишните бюджети на АПИ/ОПУ и общините на база оценката на 

транспортно-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура 

Общини, АПИ/ОПУ 

 

30. Приоритетно обследване, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на рискови 

участъци и участъци с концентрация на ПТП; обезпечаване с технически средства за контрол 

със съдействието на ОДМВР 

Общини, ОПУ, ОДМВР 
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31. Актуализация на организацията на движение по пътищата ОДМВР, Общини, ОПУ 

 

32. Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и 

управление на трафика 

ОПУ, Общини 

 

33. Информиране на водачите за въведени ВОБД и други ограничения  ОПУ, Общини 

 

34. Развитие на обществения транспорт и изграждане на оптимални връзки между 

различните видове транспорт 

 

Общини 

 

35. Подкрепа за алтернативни форми на придвижване (обществен транспорт, пешеходно и 

вело движение) 
 

Общини 

 

36. Интегриране на стандартите, свързани с БДП, в изискванията към договорите за 

проектиране и строителство на пътна инфраструктура; прилагане на ефективен контрол при 

управление на договорите  
 

Общини, АПИ/ОПУ 

 

37. Защита на уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, чрез 

обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение 

 

Общини 

 

38. Спазване на правилата за престой и паркиране на автомобили Общини 

 

39. Въвеждане на системи за дистанционно регулиране на трафика с оглед достъп на 

спасителните екипи до мястото на настъпил инцидент 
 

Общини 

 

40. Стимулиране употребата на безопасни и екологични автомобили  
 

Общини  

41. Прилагане на мерки за повишаване отговорността на работодателите по отношение на 

техническата изправност на МПС, с които се извършва обществен превоз 
 

ООАА 

 

42. Провеждане на съвместни учения за реакция при настъпило ПТП  Областна администрация 

Общини, ОДМВР, ОПУ 

РДПБЗН, ЦСМП, Доброволни 

формирования 
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43. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: 

 

 

 

Проектиране  

 

1/ Обект: Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път II-11 „Граница ОПУ-Видин – 

Лом – Граница ОПУ-Враца” от км 23+167 до км 46+880 и от км 49+691 до км 78+820. 

 

2/ Обект: Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект „Път III-133 

„Граница ОПУ-Враца – Септемврийци – Вълчедръм – Мокреш – о.п. Монтана-Лом” от км 36+368 до км 

70+349. 

 

Строителство  

 

 

1/ Обект: Ремонт на мост над р. Шугавица на път I-1 /E-79/ 

„Монтана – Гр. ОПУ Враца“  при  км 120+798; 

Дейности: Демонтаж на стоманен парапет и предпазна ограда, 

разваляне на същ. Асфалтобетонна настилка, предпазен бетон, 

хидроизолация и изравнителен бетон, разкъртване на същ. 

Тротоарни блокове, разваляне на пътната конструкция зад 

гардбаластовата стена, демонтаж на дилатационни фуги, 

подмяна на чугунени отводнители, направа на нов 

изравнителен бетон, направа на нови дилатационни фуги, 

възстановяване геометрията на квадрите, възстановяване на 

тротоарните блокове, направа на нова хидроизолация, 

полагане на плътен асфалтобетон, полагане на износващ пласт 

от плътен асфалтобетон тип А, възстановяване на фуги, 

монтаж на нови парапети и ограничителни системи 

 

2/ Обект: Пропадане на път III-8104 (Берковица-Монтана) – 

Замфирово – Пърличево – (Стояново-Сумер) при км 7+450. 

Дейности: Направа на изкопи и насипи, разкъртване на 

асфалтова настилка, направа на сондажни пилоти и 

обединителна греда, направа на пътна основа, направа на 

облицован окоп с подокопен дренаж, полагане на геотекстил, 

полагане на асфалтови пластове и покрития, доставка и 

монтаж на ограничителни системи за пътища. 

 

 

1/ Прогнозна стойност: 630 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Прогнозна стойност: 580 000 лв. 

 

 

 

 

 
 

Други мерки 

 

Изпълнение на дейности по текущ ремонт и поддържане на 

РПМ (организационни мероприятия, земни работи, поддържане 

и ремонт на пътни настилки, поддържане и ремонт на пътни 

Прогнозна стойност: 17 000 000 лв. 
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съоръжения, озеленяване и ландшафтно оформление и др.), 

полагане на хоризонтална маркировка, доставка и монтаж на 

пътни знаци и доставка и монтаж на ограничителни системи за 

пътища. 

 

 

 

44. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА: 

 

 

ОБЩИНА: БЕРКОВИЦА 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА: 

Рехабилитация на общински път MON 

1026  

 

Рехабилитация на асфалтова 

настилка на улици в с. Бързия, с. 

Замфирово и кв. „Раковица“, община 

Берковица” и „Бетонова настилка на 

част от улица „Кокиче”, гр. 

Берковица, кв. „Беговица”  

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично 

 

 

Дължина: приблизително 3 км  

 

Прогнозна 

стойност:  

 

3 643 214, 01 лв. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА: 

общински път MON 1026 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно:  

Дължина: приблизително 2,8 км  

 

 

Прогнозна 

стойност: 

196 440 лв. 

/сумата е включена 

в подмярка 1/ 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение:  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА: 

общински път MON 1026 

 

 

Брой знаци: съгл. одобрените проекти и ПОД 

Прогнозна 

стойност: 

29 584 лв.  

/сумата е включена 

в подмярка 1/ 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: 

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА: 

общински път MON 1026 

 

 

улична пътна мрежа гр. Берковица 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от пътя: приблизително 2,8 км  - нова пътна 

маркировка 

 

опресняване на съществуващата пътна маркировка: пешеходни 

пътеки около училища, детски градини, както и пешеходните 

пътеки в  централна градска част  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

172 317 лв. 

/сумата е включена 

в подмярка 1/ 

5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

Местоположение: 

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА: 

общински път MON 1026 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина на участъка от пътя: приблизително 2,8 км   

 

монтиране на нови ОСП 

 

Прогнозна 

стойност:  

12 000 лв. 

/сумата е включена 

в подмярка 3/ 

6/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

Изграждане на изкуствени пътни 

неравности, в районите около 

училищата и детски градини в гр. 

Берковица, като същите, ще бъдат 

сигнализирани  със съответната 

маркировка и съответното знаково 

стопанство. 

 Прогнозна 

стойност:  

6 500 лв. 
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7/ Други мерки по преценка на Общината:  

 

Местоположение: 

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА: 

улична пътна мрежа 

 

 

Описание в конкретика: 

 

Ще се възложи актуализация на ГПОД за централна градска част–

допълнителни паркоместа. 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 500 лв. 

 

 

ОБЩИНА: БОЙЧИНОВЦИ 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение: 

 

гр. Бойчиновци, ул. „Райко Даскалов“ 

 

с. Владимирово, ул. „Лютенска 

дружина“ 

 

с. Лехчево, ул. „Христо Ботев“ 

 

с. Мърчево, ул. „23-та“ 

 

 

Описание в конкретика: 

 

 

 

Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях  

 

/дейностите са по проект на обща стойност: 1 824 936,07 лв./ 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1 824 936,07 лв. на 

целия проект 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение: 

 

гр. Бойчиновци, ул. „Райко Даскалов“ 

 

с. Владимирово, ул. „Лютенска 

дружина“ 

 

с. Лехчево, ул. „Христо Ботев“ 

 

с. Мърчево, ул. „23-та“ 

 

 

Описание в конкретика: 

 

Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях  

 

/дейностите са по проект на обща стойност: 1 824 936,07 лв./ 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1 824 936,07 лв. на 

целия проект 
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3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: 

 

гр. Бойчиновци, ул. „Райко Даскалов“ 

 

с. Владимирово, ул. „Лютенска 

дружина“ 

 

с. Лехчево, ул. „Христо Ботев“ 

 

с. Мърчево, ул. „23-та“ 

 

 

Описание в конкретика: 

 

Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях  

 

/дейностите са по проект на обща стойност: 1 824 936,07 лв./ 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1 824 936,07 лв. на 

целия проект 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: 

 

гр. Бойчиновци, ул. „Райко Даскалов“ 

 

с. Владимирово, ул. „Лютенска 

дружина“ 

 

с. Лехчево, ул. „Христо Ботев“ 

 

с. Мърчево, ул. „23-та“ 

 

 

Описание в конкретика: 

Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях  

 

/дейностите са по проект на обща стойност: 1 824 936,07 лв./ 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1 824 936,07 лв. на 

целия проект 

 

 
ОБЩИНА: БРУСАРЦИ 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

 

с. Крива бара,  

ул. „Димитър Благоев“  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Цялостна реконструкция и рехабилитация на 

пътното платно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

95 000 лв. 
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Дължина: 0,250 км  

 

 

Местоположение:  

 

с. Крива бара,  

ул. „Георги Кирков“  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Цялостна реконструкция и рехабилитация на 

пътното платно 

 

Дължина: 0,330 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

125 000 лв. 

 

 

Местоположение:  

 

с. Василовци,  

ул. „Христо Ботев“   

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Цялостна реконструкция и рехабилитация на 

пътното платно 

 

Дължина: 0,300 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

110 000 лв. 

 

 

Местоположение:  

 

с. Василовци,  

ул. „Христо Смирненски“ 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Цялостна реконструкция и рехабилитация на 

пътното платно 

 

Дължина: 0,230 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

92 000 лв. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

 

гр. Брусарци,  

ул. „Георги Димитров 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Цялостно изграждане на тротоар  

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улицата 

 

Дължина: 0,300 км  

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

90 000 лв. 

  

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 
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Местоположение:  

 

Път MON 1063 /III-112/ Дъбова 

махала – Киселево 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Поставяне на нови и подмяна на стари пътни знаци. 

 

Брой знаци: 10 бр. 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1500 лв. 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение:  

 

гр. Брусарци, с. Крива бара,  

с. Василовци – на улиците след 

основен ремонт  

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Полагане на нова маркировка на улиците с нова асфалтна настилка 

– дължина около 8 км.  

 

Прогнозна 

стойност:  

 

14 130 лв. 

5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

Местоположение:  

 

 

Път MON 1063 /III-112/ Дъбова 

махала – Киселево  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

Подмяна на липсващи мантинели – дължина около 200/300 м. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

 

2000 лв. 

6/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

 

Местоположение:  

 

с. Дъбова махала, ул. „Георги 

Димитров“ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой спирки: 2 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности: Поставяне на нови спирки, нова 

сигнализация и осветление в района на спирките. 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

10 000 лв. 

7/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

 

Местоположение:  

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой пътеки: 10 бр. 

 

Прогнозна 

стойност:  

1000 лв. 
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гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров“, 

ул. „23ти Септември“, ул. „Падинска“ 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки - опресняване на 

маркировката 

8/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

 

Местоположение:  

 

гр. Брусарци, с. Крива бара, с. 

Василовци  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности за успокояване на движението: поставяне на 

изкуствени неравности по пътното платно в районите на училищата 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

5 000 лв. 

 

9/ Други мерки по преценка на Общината:  

Местоположение: 

 

Път MON 1062 /III-112/ Смирненски – 

Буковец – Одоровци – Белотници   

 

Описание в конкретика: 

 

Водосток на км.11+500 на общ. Път МОН-2 

Прогнозна 

стойност:  

 

14 000 лв. 

 

 
 

ОБЩИНА: ВЪЛЧЕДРЪМ  

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

 

гр. Вълчедръм, ул. „Славянска“ 

 

гр. Вълчедръм, ул. „Толбухин“  

 

с. Мокреш 

 

с. Разград 

 

гр. Вълчедръм, път III клас 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: изкърпване и текущ ремонт 

Дължина:177,10 кв. м.  

 

Дължина: 98,40 кв. м. 

 

Дължина: 186,93 кв. м. 

 

Дължина: 893,51 кв. м. 

 

Дължина: 676,21 кв. м. 

 

Дължина: 934,65 кв. м. 

 

Стойност:  

 

9474,14 лв. 

 

3 227,71 лв. 

 

10 000,01 лв. 

 

47 799,22 лв. 

 

36 174 лв.  
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гр. Вълчедръм, ул. „Славянска“, 

„Алабин“, „Христо Ботев“, „Самуил“, 

„Отец Паисий“. 

 

50 000 лв. 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение: 

 

гр. Вълчедръм по 

ул. ”България” 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Реконструкция на тротоари  

 

Стойност:  

 

6 000 лв. 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: 

 

гр. Вълчедръм 

улична общинска мрежа 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Подмяна на знаци – 20 бр. 

 

Стойност:  

 

35 000 лв. 

 

4/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

 

Местоположение: 

 

гр. Вълчедръм и прилежащи 

населени места 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Поставяне на преградни съоръжения в района на спирките на 

обществен транспорт в цялата община 

 

Стойност:  

 

17 000 лв. 

5/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

 

Местоположение: 

 

гр. Вълчедръм и прилежащи 

населени места 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Освежаване и маркиране два пъти годишно на 40 бр. пешеходни 

пътеки 

 

Стойност:  

 

15 000 лв. 
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ОБЩИНА: ВЪРШЕЦ  

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение: 

 

гр. Вършец, 

ул. „Република“ (пешеходна зона) 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично 

Участък от кръстовището на ул. „Република“ с ул. „България“ 

 

Прогнозна 

стойност: 

 

620 000 лв. 

 

 

 

ОБЩИНА: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

 

Улици в процес на проектиране за 

цялостен ремонт: 

 

с. Копиловци 

ул. ”Камен Луков – 110 м., ул. 

”Шипка” – 63 м., ул. ”Стара планина” 

– 157 м., ул. ”Огоста” – 89 м., ул. 

”Латинска” – 59 м., ул. ”Априлов” – 

280 м. 

 

с. Меляне 

ул. ”Двадесет и трета” – 197м., ул. 

”Двадесет и пета” – 140 м. 

 

с. Говежда 

ул. ”Пета” – 188 м., ул. ”Двадесет и 

осма” – 316 м. 

Община Георги Дамяново 

кандидатства по ПРСР 2014-2020 г.  с 

проект:” Рехабилитация на общински 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Улици в процес на проектиране за цялостен ремонт: 

 

с. Копиловци 

ул. ”Камен Луков – 110 м., ул. ”Шипка” – 63 м., ул. ”Стара планина” 

– 157 м., ул. ”Огоста” – 89 м., ул. ”Латинска” – 59 м., ул. ”Априлов” 

– 280 м. 

 

с. Меляне 

ул. ”Двадесет и трета” – 197м., ул. ”Двадесет и пета” – 140 м. 

 

с. Говежда 

ул. ”Пета” – 188 м., ул. ”Двадесет и осма” – 316 м. 

 

Община Георги Дамяново кандидатства по ПРСР 2014-2020 г.  с 

проект:” Рехабилитация на общински път „MON 2113/III – 

1024,Георги Дамяново-Говежда/ - Копиловци, от км.0+000 до км 

2+391.06”  

 

Прогнозна 

стойност:  

 

На проекта е 

3 039 840,59 лв. с 

ДДС  
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път „MON 2113/III – 1024,Георги 

Дамяново-Говежда/ - Копиловци, от 

км.0+000 до км 2+391.06” 

 

 

 

ОБЩИНА: ЛОМ 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

 

Гр. Лом,  

ул. „Гоце Делчев“ /220м/,  

ул. „Иван Кулин“ /200 м/,  

ул. „Софроний“ /230 м/,  

ул. „Бузлуджа“ /140 м/,  

ул. „Хан Аспарух“ /290 м/,  

ул. „Момчил“ /135 м/,  

ул. „Цар Асен“ /75 м/,  
ул. „Пирот“ /100 м/,   

ул. „Никола Първанов“ /150 м/,  

ул. „Кубадин“ /290 м/,  
ул. „Елин Пелин“ /715 м/,  

ул. „Райко Даскалов“ Момин брод 

/275 м/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: основен пласт от каменна фракция, плътен 

асфалтобетон 

 

 

Дължина: 2.820 км  

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1 000 000 лв. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

 

Гр. Лом,  

ул. „Гоце Делчев“ /220м/,  

ул. „Иван Кулин“ /200 м/,   

ул. „Софроний“ /230 м/,  

ул. „Бузлуджа“ /140 м/,  

ул. „Хан Аспарух“ /290 м/,  

ул. „Момчил“ /135 м/,  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: демонтаж бордюри, доставка и полагане на 

нови бордюри 

 

Дължина: 5.750 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

500 000 лв.  
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ул. „Цар Асен“ /75 м/,  

ул. „Пирот“ /100 м/,   

ул. „Никола Първанов“ /150 м/,  

ул. „Кубадин“ /290 м/,  

ул. „Елин Пелин“ /715 м/,  

ул. „Райко Даскалов“ Момин брод 

/275 м/ 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение:  

 

гр. Лом, централна градска част 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 442 бр. 

 

Прогнозна 

стойност:  

97 356 лв.  

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение:  

 

гр. Лом, централна градска част 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка. 

Изпълнение на надлъжна и напречна хоризонтална маркировка с 

дълготрайна маркировъчна бяла боя тип "СТУДЕН ШПРИЦ ПЛАСТИК" 

със светлоотразителни перли с дебелина на филма до 3 мм, 

включително прекъснати, непрекъснати линии, стрелки, stop линии, 

забранени площи и зебри. 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

41 881 лв. 

5/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

 

Местоположение:  

 

гр. Лом,  

ул. „Славянска“, ул. „Пристанищна“, 

ул. „Шести септември“ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой спирки: 5 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности - осветяване  

 

Прогнозна 

стойност:  

 

9 100 лв. 

6/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

 

Местоположение:  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 
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гр. Лом,  

ул. „Славянска“, ул. „Цар Симеон“, 

ул. „Л. Каравелов“ 

 

 

Брой пътеки: 13 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки: изграждане на повдигнати 

пешеходни пътеки съгласно нормативната база 

Прогнозна 

стойност:  

43 200 лв. 

 

 

 

ОБЩИНА: МЕДКОВЕЦ 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

 

с. Медковец , с .Расово 

ул. „Неофит Рилски“, ул. „Чомаков“, 

ул. „Христо Ботев“ , ул. „Христо 

Смирненски“, ул. „9-ти Септември“ 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Полагане на нова настилка. 

Частично/цялостно: цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: цялостно 

 

Дължина: 2.8 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:      

 

1 800 000 лв. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

 

с. Медковец , с. Расово 

ул. „Неофит Рилски“ , ул. „Чомаков“, 

ул. „Христо Ботев“ , ул. „Христо 

Смирненски“, ул. „9-ти Септември“ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: цялостно 

 

Дължина: 2.8 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

180 000 лв. 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: 

 

с. Медковец , с. Расово, с. 

Аспарухово, с. Сливовик, с. Пишурка 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Подмяна на съществуващи стари пътни знаци и поставяне на нови. 

Брой знаци: 50 бр. 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

3500 лв.  

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 
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Местоположение:  

 

с. Медковец , с. Расово, с. 

Аспарухово, с. Сливовик, с. Пишурка 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: пешеходни пътеки км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка по 

пешеходни пътеки 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1500 лв. 

 
 

ОБЩИНА: МОНТАНА 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

 

Община Монтана 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Частично, на необходимите места.  

Ремонт на общински пътища и почистване на банкети храсти и 

клони.  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

640 000 лв. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение: 

Гр. Монтана   

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Частично, на необходимите места. 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

60 000 лв. 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение:  

Гр. Монтана 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Ще се сложат нови или ще се подменят стари пътни знаци на 

необходимите места 

 

 

Стойност:  

 

10 000 лв. 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение:  

Гр. Монтана 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 10 км 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

60 000 лв. 
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Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка: 

Опресняване на съществуваща маркировка надлъжна – 7 км и 

напречна - 3 км  

 
 

ОБЩИНА: ЧИПРОВЦИ 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

 

гр. Чипровци 

 

Булевард  „Петър Парчевич” 

 

 

с. Бели мел 

 

улица „Тридесета” 

 

 

улица „Тридесет и втора” 

 

 

 

 

улица „Тринадесета” 

 

 

 

с. Превала 

 

улица „Кирил и Методий” 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,533 км 

 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,105 км 

 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,225 км 

 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,285 км 

 

 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,325 км 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

432 468 лв. 

 

 

 

64 429 лв. 

 

 

 

 

67 337 лв. 

 

 

 

 

152 710 лв. 

 

 

 

 

 

145 983 лв. 
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2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

 

гр. Чипровци 

 

Булевард  „Петър Парчевич” 

 

 

с. Бели мел 

 

улица „Тридесета” 

 

 

 

улица „Тридесет и втора” 

 

 

 

 улица „Тринадесета” 

 

 

с. Превала 

 

улица „Кирил и Методий” 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,533 км 

 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,105 км 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,225 км 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,285 км 

 

 

Частично: Да 

Участък от улицата  

Дължина: 0,325 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

 

53 676 лв. 

 

 

 

 

16 503 лв. 

 

 

 

23 730 лв. 

 

 

 

29 550 лв. 

 

 

 

 

33 360 лв. 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение:  

 

гр. Чипровци 

 

Булевард  „Петър Парчевич” 

 

С.  Бели мел 

улица „Тридесета” 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

Брой знаци: 6 

 

 

Брой знаци: 1 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

 

1944 лв. 

 

 

324 лв. 
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улица „Тридесет и втора” 

 

улица „Тринадесета” 

 

с. Превала 

 

улица „Кирил и Методий” 

Брой знаци: 2 

 

Брой знаци: 1 

 

 

 

Брой знаци: 4 

650 лв. 

 

324 лв. 

 

 

 

1300 лв. 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение:  

 

гр. Чипровци 

 

Булевард  „Петър Парчевич” 

 

с. Бели мел 

 

улица „Тридесета” 

 

улица „Тридесет и втора” 

 

улица „Тринадесета” 

 

с. Превала 

 

улица „Кирил и Методий” 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

Дължина на участъка от улицата – 0,533 км 

 

 

 

Дължина на участъка от улицата – 0,105 км 

 

Дължина на участъка от улицата – 0,225 км 

 

Дължина на участъка от улицата – 0,285 км 

 

 

 

Дължина на участъка от улицата – 0,325 км 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

 

7320 лв. 

 

 

 

1046 лв. 

 

1553 лв. 

 

1921 лв. 

 

 

 

2155 лв. 

 

 

ОБЩИНА: ЯКИМОВО 

 

1/ Изграждане на нови улици/общински пътища 

 

Местоположение:  

 

с. Якимово, с. Дългоделци 

ул. „Любен Каравелов“, 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Вид дейности: „Рехабилитация – изграждане на нова пътна 

настилка на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община 

Якимово“ 

 

Прогнозна 

стойност:  

997 893,85 лв. без 

ДДС; 
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ул. „Милан Йонов“, 

ул. „Бенковска“, 

ул. „Васил Коларов“ 

 

ул. „Любен Каравелов“ ОТ4-ОТ38-ОТ35 – 400,00 м; 

 

ул. „Милан Йонов“ ОТ75-ОТ81-ОТ159-ОТ158-ОТ153-ОТ168 – 717.23 

м; 

 

ул. „Бенковска“ ОТ204-ОТ192-ОТ191-ОТ190-ОТ189-ОТ186 – 541,04 

м; 

 

ул. „Васил Коларов“ОТ65-ОТ129-ОТ138-ОТ143-ОТ142 – 389,02 м 

 

1 197 472,62 лв. с 

ДДС 

 


