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Международна конференция по пътна безопасност: 

„нови технологии  и добри световни и европейски практики“



Дейности и приоритети за подобряване на пътната безопасност

МРРБ и АПИ 

инициират и осъществяват промени в 

политиките за подобряване на пътната 

безопасност в 3 основни направления

Промени в 

структурно и 

функционално 

отношение

Промени в 

нормативно-

техническата база

Промени на 

оперативно ниво 
/актуални дейности 

и приоритетни 

проекти/



С Постановление №333 на Министерски съвет от декември м. г. се измени структурата на  

АПИ, като за подобряване на пътната безопасност се създават 2 нови дирекции 

Агенция 

„Пътна инфраструктура“

Дирекция 

„Информационни технологии и 

системи“

Дирекция 

„Пътна безопасност и планиране 

на дейностите по 

републиканската пътна мрежа“

Промени в структурно 

и функционално отношение



Дирекция 

„Пътна безопасност и планиране 

на дейностите по 

републиканската пътна мрежа“

Цел

Оптимизиране на 

планирането и 

реализацията на 

мерки за 

подобряване на 

пътната безопасност 

на съществуващата и 

на изграждащата се 

пътна 

инфраструктура

Основни функции

Анализи на данни, 

релевантни към ПТП и 

пътната инфраструктура

Управление на 

дейностите по 

подобряване на пътната 

безопасност

Идентифициране на 

приоритетни участъци, 

създаване на ГИС-

базирани участъкови 

карти

Координация на мерки за 

подобряване на ПБ



Дирекция 

„Информационни 

технологии и системи“

Цел

Повишаване ефективността 

на работните процеси чрез 

технологични нововъведения 

и оптимизации на ИТ 

системите   в   АПИ

Основни функции

Стратегическо планиране, 

координация и контрол  на 

дейностите в областта на 

информационните 

технологии

Планиране и осигуряване на 

поддръжката, на сигурността и 

развитието на ИТ-системите в 

АПИ

Осигуряване на ефективно 

надграждане и развитие на 

Географската информационна 

система (ГИС) на АПИ, както и 

пълноценното й интегриране в 

множество стандартни 

работни процеси

Внедряване  и  управление на 

съвременни технологични 

решения  за  републиканската 

пътна мрежа, адресирани към 

ползвателите,  интелигентни 

транспортни  системи, 

виртуални  потребителски 

платформи, допринасящи 

пряко или косвено за пътната 

безопасност 

Оптимизиране и развитие на уеб-базирани

потребителски платформи и приложения



Работна група за изготвяне на промени в 

Наредбата за специално ползване на 

пътищата по отношение на разполагането 

на рекламни съоръжения в крайпътното 

пространство

(Политика за задължителни мерки за тяхното 

обезопасяване или разполагане на определни 

отстояния)

Промени в нормативно-техническата база

Проект на нова Наредба за проектиране на 

пътищата
(Наредба № РД-02-20 от 2017 г.)



Проект на нова Наредба за проектиране на пътищата

Основни нововъведения за подобряване на пътната безопасност:

- Нов раздел „Безопасна зона“, в който

се определя безопасна зона на пътя

предназначена да се предотвратят или

намалят последствията от ПТП при

напускане на платното за движение.

Въведени са точни правила за

определянето обхвата на безопасната

зона в зависимост от класа на пътя и

проектната скорост. В проектните

разработки за ремонти и ново

строителство на пътища ще се

предвиждат специални мероприятия за

осигуряването на безопасна зона.

- Глава „Пътни кръстовища“ е допълнена,

създавайки нови правила за канализиране

на пътните потоци. Детайлно е

разработено и кръговото кръстовище с

всички технически елементи;

- Използван е опита на Германия като в

глава „Пътни възли“ са предложени нови

обогатени технически схеми на входовете

и изходите за по-качествено

разпределение на потоците

- Нова глава за „Площадки за принудително

спиране и разминаване и площадки за

обслужване на пътуващите, МПС и

инфраструктурата“
- Допълнена е Главата за отводнителни

съоръжения от част „Земно тяло“



• Понастоящем, приходите от винетки са недостатъчни за поддържането на пътната мрежа, а

още по-малко за бъдещи инвестиции

• Налице е критично важна потребност да се осигури дългосрочно, предвидимо

финансиране, за да се даде възможност за реализирането на последователна и устойчива

политика по отношение пътищата. Това изисква допълнително инвестиране на поне 400

млн. лв. нетни приходи годишно

• Сателитно базирано електронно таксуване на база изминато разстояние за тежкотоварни

превозни средства и електронна винетка за леките автомобили е най-доброто решение. Те

биха могли да предоставят набор от ценови ставки и покритие на мрежата, за да се покрие

недостига на приходи

Заключения на доклада на Световна банка
за „Разработване на цялостна визия за въвеждането на електронна система за предоставяне на 

европейски услуги за електронно таксуване“ 

Промени на оперативно ниво 
/актуални дейности и приоритетни проекти/



Промени на оперативно ниво 
/актуални дейности и приоритетни проекти/

Очевидна е необходимостта от по-

справедлив модел за заплащане на пътни

такси за ползване на републиканската

пътна мрежа.

В момента по-голямата финансова тежест

се поема от лекото движение, а не от

тежкотоварното движение, което основно

уврежда пътната инфраструктура.



Промени на оперативно ниво 
/актуални дейности и приоритетни проекти/

Обобщена диаграма за процентната част от републиканските пътища с

констатирани дефекти по пътна безопасност през 2017 г.
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Неподвижни препятствия

Според данни на Института по

пътища и мостове към АПИ

най-много дефекти от всички

категории се констатират при

пътищата от III клас, следвани

от пътищата II и I клас, като

най-малко са дефектите при

автомагистралите.



Промени на оперативно ниво 
/актуални дейности и приоритетни проекти/

Основна причина за ниската

ефективност по отношение на

отстраняване на констатираните

дефекти е недостатъчният бюджет,

предвиден за текущ ремонт и

поддържане на пътищата.
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Обобщена диаграма отразяваща процентно ефективността по

отстраняване на констатираните дефекти през 2017 г.



Промени на оперативно ниво 
/актуални дейности и приоритетни проекти/

Резултатите от направената оценка по единичните цени на

действащите договори за текущ ремонт и

През 2016 г. е направена оценка

на необходимите и разполагаеми

средства за отстраняване на

констатираните дефекти по

пътна безопасност, направена от

областните пътни управления по

инициатива на ИПМ.

Тя показва, че са необходими 2,5

пъти повече средства за

извършване на дейностите по

текущ ремонт и поддържане.

Наличен 

(лв. с ДДС)

Необходимо 

(лв. с ДДС)

Коефициент:

необходим/раз

полагаем

финансов 

ресурс

Дейности по 

ТРП 109 507 057 282 940 635 2.6

Хоризонтална 

маркировка 5 532 439 20 140 061 3.6

Вертикална 

сигнализация 1 736 279 2 984 878 1.7

Ограничителни 

системи 15 099 183 24 747 687 1.6

Общо 131 874 957 330 813 261 2.5



Промени на оперативно ниво 
/актуални дейности и приоритетни проекти/

• Предстоящо внедряване на тол системата
(стандартно използвана като „mainboard“ за надграждане с т.нар. услуги с добавена стойност, в

т.ч. и ИТС;)



Предвижда се въвеждане на

тол такса за МПС на 3.5 т и

електронна винетка за леките

МПС под 3.5 т.

Според експертни оценки

годишните приходи от тол

системата ще бъдат около

1 млрд. лв.

Промени на оперативно ниво 
/актуални дейности и приоритетни проекти/



• Пилотен пътен проект за внедряване на

Интелигентни транспортни системи (ИТС) за АМ

„Тракия“ и на тунел „Траянови врата“, той

включва:

o интелигентна система за автоматична

идентификация на инциденти

o 40 бр. електронни информационни

табели (Variable message signs)

o LED осветление, светофарни уредби в

тунела

Примери от практиката



През 2015 г. бяха монтирани

първите 20 пътни знака с

възможност за дистанционно

изменение (Variable Message

Signs)

Те дават възможност за

своевременно уведомяване на

шофьорите за актуалната

пътна обстановка, въведените

ограничения и алтернативните

маршрути

Примери от практиката



През м.г. беше извършена проверка на всички

тунели по републиканската пътна мрежа.

Тунелите на автомагистралите, съвпадащи с

TNT-T мрежата са 10 бр. и са с обща дължина

6 377 м.

Необходимо е да се модернизират

съоръженията по АМ “Хемус” и АМ “Тракия”.

През 2017 г. завърши ремонтът на тръбите за

Варна на тунелите „Ечемишка“ и „Витиня” на АМ

„Хемус“. Съоръженията са с нова

хидроизолация, отводнителна система,

вентилационна и електрическа инсталация,

осветление, системи за видеонаблюдение и

пожароизвестяване. Предстои да се ремонтират

и тръбите за София.

Предстои модернизиране и на тунелите „Топли

дол” и „Правешки ханове” на АМ „Хемус” и

„Траянови врата на АМ „Тракия”. През миналата

седмица стартира обществена поръчка за

проектиране на ремонта на трите съоръжения.

Примери от практиката

Модернизиране на тунелите по републиканската пътна мрежа



Тунелите на републиканките пътища са общо 24 бр.

и са с обща дължина 3091 м. Част от тях се нуждаят

от ремонт. През т.г. ще се ремонтират:

- тунелът на път II-35 Плевен – Ловеч. Включен е в

лот 16 от ОПРР. Днес е първата копка на обекта.

- тунелът на път III-866 Кричим –

Михалково.Включен е в лот 23 от ОПРР. Проектът е

на етап тръжна процедура.

- Ремонтът на „Кривия тунел“ в Кресненското

дефиле на път I-1 София-Кулата ще бъде извършен

с бюджетни средства. В момента се извършва

проектиране.

-През 2015 и 2016 г. бяха ремонтирани 8 тунела по

програма “Транзитни пътища V” – 3-те тунела на път

II-86 Асеновград – Смолян и 5-те тунела на път II-16

през Искърското дефиле.

Модернизиране на тунелите по републиканската пътна мрежа

Примери от практиката



• В началото на март беше разчистено срутище на път II-82

София-Самоков, което затвори движението на участъка

за два дни.

• Най-голямото регистрирано срутище по републиканската

пътна мрежа е на път II-86 Смолян – Мадан. Пътят ще

остане затворен половин година, докато бъдат

извършено геоложки, инженерногеоложки и

хидрогеоложки проучвания, проектиране и извършване

на укрепителни дейности на активната срутищна зона.

Укрепване на срутища и свлачища

Примери от практиката



На участъци с опасност от падащи

камъни се монтират високоякостни

мрежи

- На 2 участъка от път I-1 при с.Мурсалево и в

Кресненското дефиле

Примери от практиката



• Подпорна стена на път II-51 Бяла –

Попово

• Пилотно укрепване на пропаднал

участък от път I-5 Габрово – връх Шипка

/по време на укрепителните дейности и

след ремонта/

Укрепване на пропадания 

на пътното платно

Примери от практиката



АПИ активно следва стратегия за

извеждане на транзитния трафик от

населените места с проектиране и

изграждане на обходни пътища

•Завършени – обходите на Монтана и Враца

•В строителство – обход на Ахелой

•В подготовка – обход на Поморие

Примери от практиката



Строителство на надлези, пътни възли 

и естакади за безконфликтни 

пресичания на пътни участъци

• Пътна детелина при пресичането на 

Западната дъга и Северната скоростна 

тангента

• Нова пътна връзка на п.в. „Плодовитово“ 

на АМ „Тракия“

• Нов мост на дясното платно на Софийския 

околовръстен път при Казичене

Примери от практиката



Кръгови кръстовища за 

безконфликтно пресичане на 

натоварени пътни участъци и за 

повишаване на безопасността и 

комфорта на пътуващите

- Кръгово кръстовище „Кочериново“

- Кръгово кръстовище на Западната дъга 

Примери от практиката



Пътните възли на новите големи 

пътни инфраструктурни проекти 

са с енергоспестяващо осветление, 

което повишава видимостта и 

пътната безопасност

Примери от практиката



На новите и рехабилитираните

пътни участъци се монтират

модерни ограничителни системи

с по-висока удароустойчивост и

еластичност

Примери от практиката



Допълнителни ограничителни 

системи за мотористи са 

монтирани на:

- път I-6 София – Карлово – Бургас, след 

село Долно Камарци и преди разклона за 

село Буново – 620 м

- път II-84 Ветрен дол – Велинград в 

участък с остри завои в дефилето на 

Чепинска река – 2 км

Примери от практиката



Полага се шумяща маркировка 

шприц-пластик на 

автомагистралите за предпазване 

на шофьорите от заспиване и 

излизане от пътното платно

Примери от практиката



Рехабилитация и реконструкция на 

мостови съоръжения

- Реконстуиран мост над р. Искър на път III-

3004 Тръстеник – Ореховица

- Рехабилитирано съоръжение част от 

Аспаруховия  мост

- Ремонтираният Писански мост на път I-2 

Русе - Разград

Примери от практиката



Повишаване на безопасността на 

виадуктите на АМ „Хемус“ и АМ 

„Тракия“

Примери от практиката



Благодаря за вниманието!


