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ОБЕКТ: гр. БРЕГОВО 
 
ЧАСТ: Генерален план за организация на движението на гр. Брегово. 
 
ФАЗА: Предварителен проект. 

 
 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А 
 

и  предварителни проучвания, в т.ч. анализи на изходните данни 

 

1. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

1.1. Въведение. 
Настоящата разработка e изготвена на основание Договор №23/18.05.2022 г. за 

„Изработване на генерален план за организация на движението на територията на Община 
Брегово“, с Възложител Община Брегово и Изпълнител „Инжроуд“ ЕООД. 

Община Брегово няма одобрен Генералeн план за организация на движението 
/ГПОД/ за гр. Брегово и населените места в общината през последните 10 години. ГПОД ще 
се разработи за организиране на комуникационно-транспортна система /КТС/ на 
населените места от общината, като ще обхване цялата й територия, в т.ч: гр. Брегово, с. 
Балей, с. Връв,  с. Гъмзово,  с. Делейна, с. Калина, с. Косово,  с. Куделин,  с. Ракитница и с. 
Тияновци. 

ГПОД се разработва за цялата територия на гр. Брегово и обхваща всички 
комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на пътните превозни 
средства, линиите на масовия градски транспорт, обществен превоз на пътници, 
превозните средства от редовните линии за обществен транспорт на пътници, транзитно и 
товарно движение, пешеходното и велосипедното движение, места за таксиметрови 
стоянки и паркиране. 

Проектът за Генерален план за организация на движението е съобразен със 
съществуващата нормативна уредба относно безопасност, опазване на околната среда, 
ефективност и функционалност на всички комуникационно-транспортни съоръжения 
(улична мрежа, тротоари, зелени площи), обществен транспорт и услуги като паркиране, 
информационни системи и други. 

ГПОД на гр. Брегово се прилага като инструмент за организиране на движението. 
Мерките, заложени в него, допълват ефективно и комплексно всички останали градски 
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системи, но изискват и съответното ресурсно обезпечаване (финансово и 
административно). 

ГПОД е разработен въз основа на действащите планове, при синхронизиране с 
предвижданията на приетия ОУП на гр. Брегово. 

1.2. Визия и приоритети. 
Като основни приоритети за града могат да се изведат следните: 

 осигуряване на достъпност до града на местното население и туристите, както 
от страната, така и на чуждестранните; 

 организиране и създаване на възможно най-добри условия за транспортно 
обслужване на трафика от ППС, рекреацията и туризма; 

 балансирано разрешаване на транспортните проблеми, паркирането и 
гарирането, с оглед опазване на околната среда и здравето на хората; 

 създаване на безопасни условия за осигуряване на транспортното 
обслужване на преминаващия трафик. 

 1.3. Цели. 
Целта на Генералния план за организация на движението е да служи като 

инструмент на общинската администрация за взимането на ефективни и оптимални 
решения, относно градската мобилност и инфраструктура – режими на движение, 
паркиране, масов градски обществен транспорт, пешеходна и велосипедна достъпност, 
пътна безопасност и други. Той определя условията и реда за организиране на движението 
по цялата улична мрежа. 

Основните нормативни документи, които се използват при разработката на ГПОД са: 
 Закон за движение по пътищата и правилник за прилагането му; 
 Закон за устройство на територията; 
 Закон за пътищата и правилник за прилагането му; 
 Наредба 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата; 
 Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии; 
 Наредба 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна 

маркировка; 
 Наредба 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със 

светлинни сигнали; 
 Наредба 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 
 Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в 

урбанизираните територии; 
 Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или 

монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за 
ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях; 

 Инструкция за съставяне на генерални планове за организация на 
движението в населените места, 1983 г. 

Основният документ определящ условията и редът за организиране на движението 
по пътищата, отворени за обществено ползване е Наредба 1 от 17 януари 2001 г. за 
организиране на движението по пътищата. В нея са регламентирани изискванията за 
осигуряване на организацията на движението по пътищата, като определя необходимостта 
от разработването на: 
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а/ разработването на генерални планове за организация на движението/ГПОД/ 
в населени места; 

б/ проекти за организация на движението/ПОД/ извън границите на населените 
места, 

като е важно да се уточни, че границите на участъците попадащи в населените 
места/урбанизираната територия/ от пътищата отворени за обществено ползване се 
сигнализират с пътни знаци Д 11 и Д 12. Чл.112, ал.1 и чл.113, ал.1 от Наредба №18 за 
сигнализиране пътищата с пътни знаци гласи „Пътен знак Д 11 „Начало на населено място и 
селищно образувание“ се използва за сигнализиране на мястото, от което започват да 
важат правилата за движение в населено място  и селищно образувание“ и „Пътен знак Д 
12 „Край на населено място и селищно образувание“ се използва за сигнализиране на 
мястото, от което престават да важат правилата за движение в населено място и селищно 
образувание“. Скоростта за движение в населените места е определена в чл.21, ал.1 на 
Закона за движение по пътищата „При избиране скоростта на движение на водача на пътно 
превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч – в 
населено място за категории от А до Т - 50км/ч, категория М - 45км/ч и самоходни машини 
- 40км/ч. В ал.2 на същият член се определя „Когато скоростта, която трябва да се 
превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. Параграф 6, 
т.49 от този закон регламентира понятието „Населено място“ е застроена със сгради 
територия, при която началото и краят са обозначени със съответните пътни знаци. 

Това определя необходимостта всяко населено място да има генерален план за 
организация на движението, а за движението по пътната мрежа извън населените места да 
има разработени от собствениците им проекти за организация на движението. Целите на 
организирането на движението по улиците и пътищата осигуряват: 

 бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари; 
 удобство на участниците в пътното движение; 
 ефективно използване на пропускателната способност на изградената улична 

и пътна мрежа и нейното обзавеждане; 
 спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на 

вредните въздействия от автомобилния транспорт, в т.ч. въздействия от шум, вибрации, 
газове и други; 

 пълна и достоверна информация на участниците в пътното движение за 
пътнотранспортната обстановка, 

като това се постига чрез: 
 разделяне и разпределяне на транспортните и пешеходните потоци по вид, 

място и време; 
  канализиране на движението по предназначение и цели, чрез 

пътеуказателна сигнализация; 
 регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до конкретни обекти, 

обслужвани от уличната и пътна мрежа отворени за обществено ползване; 
 осигуряване на оптимални режими на паркиране на пътните превозни 

средства; 
 ефективен контрол върху движението и паркирането. 

Към така дефинираните основи цели спадат и: 
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 описване по улици с предоставяне на схемни решения на публичните места 
(улици, части от улици, тротоари и т.н.), върху които паркирането на МПС няма да повлияе 
върху безопасността на движение и същото е нормативно и технически допустимо; 

 предложение за местоположение за устройване на паркинг за ограничен 
брой автобуси за нуждите на туризма; 

 безопасно и бързо достигане на туристите до обектите за настаняване и 
преодоляване на трафика при напускане, чрез организиране на движението до РПМ и по 
сигнализирани обходни маршрути; 

 обособяване на нови места за паркиране; 
 оптимизиране на пешеходни пътеки тип „зебра”, с цел гарантиране на 

трафика и безопасността на пешеходците и указания за вида им; 
 повишаване пропускателната способност на първостепенната улична мрежа; 
 повишаване на контрола върху нарушителите на Закона за движение по 

пътищата и на обществения ред – нерегламентирано паркиране, неразумна скорост на 
движение и други; 

 подобряване на услугите на МГОТ за по-бърз, икономичен и безопасен 
транспорт; 

 подобряване достъпността на средата за велосипедисти и пешеходци. 

2. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ГПОД 

Чл. 12, ал.1 от Наредбата за организация на движението по пътищата определя 
разработването на ГПОД на два етапа: „Предварителен проект” и „Окончателен проект”, 
със следния обем и съдържание: 

2.1. Предварителен проект (Етап 1): 
1.1.1. Текстова част, съдържаща: 

1.1.1.1. Обяснителна записка. 
1.1.1.2.Предварителни проучвания, в т.ч. анализи на изходните данни. 

 1.1.2. Графична част - схемни проектни решения за: 
1.1.2.1. Класификация на уличната мрежа и обекти, оказващи влияние върху 

обема и безопасността на провежданото движение -  Схема №1;  
1.1.2.2. Транзитно движение и пътеуказателна система - Схема №2; 
1.1.2.3. Масов обществен и  пътнически транспорт/МОПТ/ - Схема №3;  
1.1.2.4. Посочност и предимства на движение - Схема №4; 
1.1.2.5. Ограничения: Спиране, паркиране и изпреварване. Видове транспорт. 

Скорости. - Схема №5, 6;  
1.1.2.6. Забрана за движението на определени видове пътни транспортни 

средства - Схема №6;  
1.1.2.7. Пешеходно движение и паркиране - Схема №7;  
1.1.2.8. Обобщен план на знаковото стопанство – Схема №8. 

1.1.3. Списък на организационни и инженерно-технически мероприятия. 
2.2. Окончателен проект (Етап 2): 

2.2.1. Всички части на предварителния проект. 
2.2.2. Обобщена схема на основните пътни знаци, необходими за реализирането на 

схемите по  предходния етап и мероприятия произтичащи от ГПОД - Схема №9. 
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Генералният план за организация на движението се изработва със срок на валидност 
до 5 години. 

3. ОБСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

Съществуващата организация на движение в гр. Брегово се анализира, въз основа на 
направените предварителни проучвания. Анализът e насочен към идентифициране на 
проблемите и слабите места на транспортната инфраструктура и обслужване. 

Целта на тези проучвания е да се получи стабилна основа за разработването на 
ГПОД. 

3.1. Съществуваща информация. 
По своята същност ГПОД се базира на всички данни, относно транспортната система 

и нейните компоненти, и като такъв той трябва да разполага с качествена, актуална и 
изчерпателна информация. 

Основната задача при изработването на ГПОД на гр. Брегово е систематизирането на 
информацията, с която разполага Общината, като при необходимост данните да бъдат 
актуализирани или допълвани. 

Предоставена е следната информация от Община Брегово: 
 Кадастрален план на населените места на територията на Община Брегово; 

 Oбщински наредби, проекти, проблеми и доклади на хартиен и технически 
носител; 

 Общ устройствен план на Община Брегово; 

 Проекти по част „Организация на движението” за обекти, реализирани в 
периода 2017- 2022година; 

 Статистика на ПТП за периода 2017-2022, предоставени от МВР; 

 Данни за паркирането - схеми на хартиен носител; 

 Проекти за въвеждане на нова или промяна на съществуващата постоянна 
организация на движението. 

3.2. Анализ на съществуващата информация. 
3.2.1. Население. 

3.2.1.1. Брой и гъстота на населението. 
Броят на населението на Община Брегово през м. септември 2021г. е 5731 души по 

настоящ адрес или 3926 постоянно живеещи, което представлява 5,21% от населението на 
област Видин. Общината включва 10 населени места, от които 1 град – Брегово и 9 села. От 
предоставените данни от извършеното преброяване от НСИ през м. септември общинският 
център град Брегово е с население 1 794 души, от което следва изводът, че градското 
население в общината е около 45,7%. Делът на населението, което живее в селата, 
съответно е 54,3%. Делът на градското население в общината е по-нисък в сравнение с това 
на Област Видин, където съотношението между градското и селското население е 63% към 
37%. Населението на Община Брегово по население места е както следва: 
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Населени места в община Брегово 

Населено 
място 

Преброяване 
(от септември 

2021)  

По настоящ 
адрес 

(ГРАО от 2015-
03-15)  

Площ 
(km²) 

Гъстота 
(д/km²) 

Надморска 
височнина 

(м) 

Балей 302 437 10,445 41.84 46 

Брегово 1794 2546 46,476 54.78 52 

Връв 236 385 22,823 16.87 50 

Гъмзово  515 659 22,980 28.68 140 

Делейна 209 329 19,718 16.69 148 

Калина  38 30 2,414 12.43 100 

Косово 232 393 15,673 25.07 108 

Куделин  229 413 7,556 54.66 47 

Ракитница 302 402 16,338 24.61 67 

Тияновци 69 137 14,800 9.26 124 

Общо за 
общината: 

3926 5731 179,223 31.98 
 
 

Демографските тенденции в развитието на населените места от Община Брегово 
могат да се проследят спрямо промените в броя на населението в периода от последното 
преброяване. За този период се забелязва тенденция на намаляване на населението на 
общината. 

 
3.2.1.2. Възрастова структура и население в трудоспособна възраст. 
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD)
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Възрастовата структура на населението представлява неговото съотношение между 
отделните възрастови групи. Състоянието на възрастовата структура оказва значително 
въздействие върху протичането на възпроизводствените процеси в общината. 

Най-голям дял от населението на гр. Брегово съставляват възрастови групи 65-69 
години, 70-74 години и над 80 години. Това показва, че града има много добре изразен 
регресивен тип възрастова структура на населението. Поколението на прародителите 
превишава значително броя и относителния дял на поколението на децата. В тази връзка 
може да се каже, че населението на Община Брегово е силно застаряло, което 
възпрепятства естественото възпроизводство и допълнително влошава възрастова му 
структура. Средната продължителност на живота в общината нараства, а заедно с това се 
увеличават хората в по-високите възрастови групи, т.е. наблюдава се процес на застаряване 
на населението. 

3.2.1.3. Етническа структура. 
Етническият състав е сред основните и най-важни характеристики на населението. 

Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху общественото 
поведение и трудовата активност на лицата.  

В населените места на територията на Община Брегово живеят представители на две 
етнически групи – българската и ромската, като преобладава населението от българската 
етническа група. Относителният дял на българския етнос е значително по-голям в 
сравнение със средните стойности за страната и областта – 95,37%. Нещо повече, община 
Брегово е сред общините с най-висок дял на българското население в страната. Ромският 
етнос е минимално представен – само в гр. Брегово и с. Гъмзово. Делът на ромското 
население в общината е 2,82% като е по-нисък от този на ниво област – 7,7%. В общината 
няма представители на турската етническа група. 

3.2.1.4. Образователна структура. 
Образователната структура на населението има определящо значение за качеството 

на човешките ресурси и техните професионални умения за участие в трудовия процес. 
Образователното равнище на населението влияе и върху неговите репродуктивни нагласи 
и поведение. 

В Община Брегово с най-голям относителен дял са лицата със средно и основно 
образование. Относителният дял на хората със завършено основно, начално или 
незавършено образование е по-висок от този в областта. Населението с висше образование 
е значително по-малко. Основна причина за по-ниското образователно равнище на 
населението в общината е неговото застаряване. 

3.2.1.5. Възпроизводствен процес. 
Естественото възпроизводство на населението представлява смяна на поколенията 

на родителите с поколенията на децата. Количествените измерения на този процес се 
изразяват с помощта на показателите за раждаемост, смъртност, брачност, разводимост и 
естествен прираст. Също така влияние върху раждаемостта и естествения прираст оказват 
традициите, свързани с етническа и религиозна принадлежност на населението.  

Отношението между коефициентите за раждаемост и смъртност на населението 
намира израз във вариациите на коефициента на естествен прираст. Запазването на много 
ниска раждаемост и много висока смъртност определя рекордните отрицателни стойности 
на естествения прираст. Това дава основание да се твърди, че е налице тенденция на 
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застаряване на населението и постепенно влошаване на показателите за възпроизводство 
на населението на общината.  

3.2.1.6. Механично движение на населението. 
Механичното движение на населението, заедно с неговото естествено 

възпроизводство, определя тенденциите в демографското развитие на Община Брегово. То 
се определя от броя на заселените и изселените от общината и оказва влияние върху 
демографските процеси и структури на населението /полова, възрастова и семейно-
брачна/.  

В Община Брегово не може да бъде забелязана явна закономерност в броя на 
заселените и броя на изселените. Броят на изселванията и заселванията през годините е 
непостоянен, но делът на изселените значително превишава този на заселените. 

Текущата демографска ситуация в Община Брегово се характеризира с 
продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост, 
задържащо се високо ниво на смъртност и емиграции на младо и трудоспособно 
население. Необходимо е провеждането на целенасочена демографска политика във 
всички сфери на живот в обществото. Подобряването на жизнената среда и достъпа до 
здравното обслужване, образование, социални грижи може да доведе до намаляване на 
неблагоприятните последици върху демографските процеси. 

3.2.2. Степен на моторизация. 
Няма предоставени данни за моторизацията на населените места от Община 

Брегово, но тенденцията би следвало да е близка за общото за страната нарастване. През 
последните десет години е налице трайна тенденция за нарастване на броя на моторните 
превозни средства на 1000 души население, което изисква набелязване на конкретни 
мерки при развитието на инфраструктурата. 

3.2.3. Транспортни характеристики според ОУП на гр. Брегово. 
С анализа на ОУП се констатира, че: 

 транспортната достъпност и обслужване на населеното място е на 
сравнително добро ниво; 

 местни и републикански пътища от втори и трети клас осигуряват достъпа до 
територията на общината, общинския център и населените места; 

 има одобрена транспортна схема за превоз до всички населени места и 
областния център. 

Регистрирани са следните проблеми: 
 сериозен проблем представлява преминаването на републиканския път ІІ-12 

и ІІІ-122 през града и по специално недостатъчното безопасно пресичане на пешеходци 
през него; 

 транзитният автомобилен и товарен поток, който натоварва главната улична 
мрежа в града и замърсява околната среда; 

 уличната мрежа в гр. Брегово е с трайна настилка, но има участъци с влошено 
състояние и без настилка; 

 практически няма обходни или околовръстни пътища, като двата основни 
пътя от РПМ (II-12 и ІІІ-122) минават през града. 

От гледна точка на организацията и безопасността на движението в ОУП липсва 
коментар или анализ на: 

 класификацията на уличната мрежа; 
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 гъстотата на първостепенната улична мрежа (ПУМ) в км/км2; 
 пропускателната способност на уличната мрежа; 
 безопасността и организацията на движение по уличната мрежа; 

В ОУП няма планирани мерки, които да решават посочените проблеми. 
3.2.4. Транспортни потенциали. 

При развитието на града се търси намаляване на дисбаланса между отделните 
градски подсистеми и обвързващите ги комуникации и транспорт, както и компактно 
разширяване на градското ядро с преобладаващи функции „обитаване“. За постигането на 
тази цел, по отношение на транспортната система, е необходимо да бъдат: 

 реконструирани някои съществуващи улици и кръстовища; 
 решаване на транспортните проблеми и обособяване на добре организирана 

зона за обезпечаване транспортните потребности за обслужване на населението; 
 обособяване на нови паркинги в центъра и места за паркиране в близост до 

различните атрактори; 
 защитаване на пешеходците и хората в неравностойно положение, от 

автомобилния трафик. 
С писмо №08-00-1010/26.07.2022г. Агенция „Пътна инфраструктура“ предоставя 

необходимите на Община Брегово данни за изготвянето на Генерален план за организация 
на движението. Като приложение към писмото са предоставени данните за прогнозния 
трафик по републикански път II-12 за 2025г., 2030г., 2035г. и 2040г. изготвени от Института 
по пътища и мостове към АПИ въз основа на информацията от 2021г. Средноденонощната 
годишна интензивност на автомобилното движение през 2021г. и прогноза до 2040г. е 
изготвена на база данни от автоматичен преброителен пункт №3004 при км 2+850 на път II-
12, осъществяващ преброяване на преминаващия автомобилен трафик в участъка от км 
2+700 до км 8+200, като е направена следната прогноза: 

Годи-
на 

Леки 
автомо-

били 

Авто- 
буси 

Леки 
товар-

ни 
авто- 
моби-

ли 
 

Средни 
товар-

ни 
авто- 
моби-

ли 
 

Тежки 
товар-

ни 
авто- 
моби-

ли 
 

Товар- 
ни с 

ремар- 
кета и 
влека-

чи 

Нераз- 
позна- 

ти 
ППС 

 

Общ 
брой 

товар- 
ни ав- 
томо- 
били 

Общ 
брой 

превоз- 
ни 

средства 

2021 2253 6 130 44 5 117 29 296 2584 

2025 2344 6 135 45 5 122 29 307 2686 

2030 2491 6 143 48 5 131 29 327 2853 

2035 2678 6 154 52 5 144 29 356 3069 

2040 2946 6 169 57 5 158 29 391 3372 

Въпреки намаляващото население на гр. Брегово се наблюдава значително 
увеличение на преминаващия трафик, като основно се увеличават леките и товарните 
автомобили. Трафика от МПС преминава през централната градска част, което създава 
предпоставки за възникване на тежки пътно-транспортни произшествия и поражда 
необходимост от изграждане на обходен път на града. 

3.3. Кадастрална карта на гр. Брeгово. 
Предоставена е от общината кадастрална карта на гр. Брегово в дигитален формат 

(*.dwg). Съдържанието и отразява основно геодезическото заснемане на имотите и 
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сградите в землището на града, като не са посочени бордюрните и регулационни линии, 
благоустройствени мероприятия и други. За нуждите за изпълнението на проекта за ГПОД 
на база предоставената информация тя е допълнена, като са включени обектите на 
социалната инфраструктура(образователна, здравна и други), параметрите на уличната 
мрежа(ширина, посока на движение) и други. 

3.4. Градска среда и структура. 
Брегово е малък град намиращ се на границата с Република Сърбия. Разположен е 

на 6 км от устието на р. Тимок, която се влива в р. Дунав. Отдалечен е на 27 км от областния 
център гр. Видин и на 223 км от столицата на Република България гр. София. През града 
преминава важна пътна артерия от Северна България към Централна Европа, като през 
него преминават следните републикански пътища: 

 път II-12 „о.п. Видин-Иново-Брегово-граница Сърбия“, в участъка от км 7+500 
до км 25+987 е с габарит извън населените места - 10.5м, представляващ: 

o ленти за движение – 2 х 3.75м; 
o банкети – 2 х 1.5м. 

От км 9+273 до км 11+422 участъкът е с три ленти за движение по 3.75м. В чертите 
на гр. Брегово след ГКПП при км 25+976 има мостово съоръжение над р. Тимок с дължина 
102.61м/осем отвора по 12.8м/ и габарит – 9.0м. Границите на населеното място гр. 
Брегово са обозначени с табели Д11 „Начало на населено място“ и Д12 „Край на населено 
място“, както следва: 

o км 22+451, дясно и ляво - начало гр. Брегово; 
o км 25+660, дясно и ляво - край гр. Брегово. 

В участъка от км 22+590 до 24+350 пътният участък представлява четирилентова 
улица без средна разделителна ивица с габарит 

o улично платно – 2 х 2 х 3,50м;  
o тротоари от бетонови плочки – широчина определена от имотната 

регулация.  
Състоянието на пътната настилка е: 

o добро – от км 19+600 до км 22+400 и от км 24+300 до км 25+000; 
o средно – от км 7+500 до км 19+600 и от км 22+400 до 24+300. 

Налице са следните пътни кръстовища: 
o при км 8+181, ляво с общински път VID 1030 „/II-12, Иново-Брегово/-

Тияновци-Делейна-Ракитница-/II-12/“; 
o при км 11+919 и 14+652, дясно  с общински път VID 1031 „/II-12, Иново-

Брегово/-Гъмзово-/II-12/“; 
o при км 19+479, ляво с общински път VID 1032 „/II-12/, Брегово-Ракит-

ница/VID 1030/“; 
o при км 24+978, дясно с републикански път III-122. 

Краят на път II-12 е при км 25+987 на държавната граница с Република Сърбия, като  
на входно-изходната транспортна връзка с Република Сърбия при км 25+467 на път II-12 е 
изграден Граничен контролно-пропускателен пункт Брегово, пуснат в експлоатация през 
1978г. Граничният пункт е по направление на път II-12 и свързва градовете Брегово и 
Неготин/Сърбия/.  

 път III-122 „Брегово-Ново село-Капитановци-о.п. Видин“, в участъка от км 
0+000  до км 15+000 е с габарит – 7.5м: 
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o ленти за движение – 2 х 2.5м; 
o банкети – 2 х  1.25м, 
като  в обхвата му на територията на Община Брегово са разположени 

следните населени места: 
o с. Балей – начало км 3+613 и край км 5+092; 
o с. Куделин – начало км 5+768 и край км 6+679; 
o с. Връв – начало км 10+852 и край 12+978. 

Началото на пътя е в гр. Брегово от път II-12 при км 24+978, като това е км 0+000 за 
път III-122. В чертите на града той е разположен от км 0+000 до км 1+422, като границите на 
населеното място са сигнализирани с табели Д11 „Начало на населено място“ и Д12 „Край 
на населено място“ и участъкът е с габарит: 

o улично платно – 2 х 3,50м; 
o  тротоари - от бетонови плочи и зелени площи с широчина определена от 

имотната регулация.  
Състоянието на пътната настилка е: 

o средно – от км 0+000 до км 1+400, от км 2+600 до км 3+400, от км 5+300 
до км 9+000 и от км 10+000 до км 11+100; 

o лошо – от км 1+400 до км 2+600, от км 3+400 до км 5+300, от км 9+000 до 
км 10+000 и от км 11+100 до 15+000. 

Налице са следните пътни кръстовища: 
o при км 3+412, дясно с общински път VID 1033 „/III-122, Куделин-Ново 

село/-Дом за стари хора с УУИ“; 
o при км 6+232, ляво с общински път VID 3034„/III-122, Куделин-Ново село/-

Гранична застава“. 
В чертите на града път II-12 и път III-122 са част от първостепенната му улична мрежа 

и съгласно чл.76, ал. 2 от Закона за устройство на територията те се оразмеряват като 
елементи на първостепенната улична мрежа на града. 

Табелите Д11 „Начало на населено място“ и Д12 „Край на населено място“ са 
поставени на места, които определят границите на населеното място и не кореспондират с 
регулацията на гр. Брегово. Поради тази причина ГПОД обхваща уличната мрежа попадаща 
в регулационния план на града. 

Достъпът до с. Калина, с. Тияновци, с. Гъмзово, с. Делейна, с. Косово и с. Ракитница 
се осъществява от общинската пътна мрежа на Община Брегово, в която са включени в 
утвърдения списък следните общински пътища: 

 Първа категория: 
o VID 1030 „/II-12, Иново-Брегово/-Тияновци-Делейна-Ракитница-/II-12/“; 
o VID 1031 „/II-12, Иново-Брегово/-Гъмзово-/II-12/“; 
o VID 1032 „/II-12/, Брегово-Ракитница/VID 1030/“; 
o VID 1033 „/III-122, Куделин-Ново село/-Дом за стари хора с УУИ“; 

 Втора категория - VID 2151 „/III-122/, Ново село-Граница община/Ново село-
Брегово/-Гъмзово /VID 1031/; 

 Трета категория - VID 3034„/III-122, Куделин-Ново село/-Гранична застава“, 
като само края на ОП VID 1030 завършва на път II-12  в гр. Брегово и в чертите 

му представлява ул. „Александър Стамболийски“. 
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Уличната мрежа на града, в т.ч. тротоари, алеи пешеходни зони и други са добре 
развити и дават възможност за добро транспортно обслужване на населението, като е 
налична първостепенна и второстепенна улична мрежа. Улиците от първостепенната 
улична мрежа свързват отделните устройствени зони помежду им и с републиканската и 
общинската пътна мрежа. Улиците от второстепенната улична мрежа отвеждат и 
разпределят движението от първостепенната мрежа до урбанизираните територии и 
обслужват отделните обекти. 

Града и околностите му притежават редица забележителности от различно естество, 
които създават възможности за развитие на услугите и туризма. Налице е интересно 
културно-историческо наследство и природни дадености, които могат да привличат в града 
туристи целогодишно. 

Основният вид транспорт е автомобилният. От гледна точка на пряка достъпност с 
автомобилен транспорт, града има добре изградена транспортна мрежа за достъп. 

 С писмо рег. №953000-550.3/15.07.2022г. Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-
Видин уведомява Община Брегово, че на нейната територия през последните 5 години не 
са установени участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия, съгласно 
разпоредбите на Наредба №5 от 2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с 
концентрация на пътно-транспортни произшествия и за категоризиране на безопасността 
на пътищата. 

2.2.1. Социални заведения. 
 ЦСМП „Брегово“; 
 ДГ „Детелина“, ул. „Детелина“ №1; 
 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Георги Димитров“ №1; 
 Читалище „Развитие 1987г.“; 
 Стадион „Тимок“; 

2.2.2. Търговия и услуги: 
 банки; 
 пазар. 

3.5. Действаща към момента организация на движението. 
Организацията на движението в града към настоящия момент не е била обект на 

наредба или друг нормативен документ. 
Съществуващата организация на движение е заснета и начертана на съответната 

схема, в която е дадено: 
 местоположение, вид и направления на целите; 
 места на пешеходните преминавания и сигнализацията им с хоризонтална 

маркировка и пътни знаци; 
 допълнителни технически средства за сигнализиране; 
 паркиране на пътни превозни средства, площи от уличните платна, 

предназначени за паркиране, паркинги за леки автомобили и други; 
 площи извън уличните платна, устроени за паркиране на автомобили. 

Анализирана е действащата в момента организация на движение, способите и 
средствата за нейното реализиране, степента на обслужване на провежданото движение 
при конкретната пътна обстановка, както и за ефективността от нейното приложение. 

От извършения оглед на въведената в експлоатация вертикална сигнализация и 
хоризонтална маркировка по уличната мрежа в града показа, че на много места те не 
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изпълняват предназначението си. Необходимо е да се предприемат мерки за подмяна, 
възстановяване и допълване на пътните знаци и табели, както и възстановяване на 
хоризонталната маркировка.   

Поради липса на обходен път на града целия транзитен трафик практически 
преминава през центъра на града, основно по двата републикански пътя, което не е добре 
както от гледна точка на вредните емисии, туризма, а също така и за безопасността на 
немоторизирания транспорт. 

 
3.5.1. Класификация на уличната мрежа.  

Изготвянето на проекти за изграждане на нови улици, реконструкцията и 
рехабилитацията на съществуващите и проектите за постоянна организация на движението 
се базират на класификацията на уличната мрежа. Генералният план за организация на 
движението се разработва при утвърдени схеми и за режими на движение по 
първостепенната улична мрежа. В Общият устройствен план на гр. Брегово не е изготвена 
класификация на уличната мрежа и към момента на разработване на настоящия проект не 
е извършена такава. В настоящият проект ще бъде предложена класификация на 
първостепенната и второстепенната улична мрежа на гр. Брегово, базираща се на 
съществуващите нормативни документи , функционалното предназначение на улиците и 
транспортното натоварване. 

 
3.5.2. Състояние на уличната мрежа.  

Състоянието на уличната мрежа също е от значение за проводимостта на трафика и 
транспортното обслужване. Най-общо състоянието на уличните настилки се влошава с 
отдалечаване от улиците, през които преминават републиканските пътища и централната 
градска част. В периферията на града настилките са в лошо състояние и е необходимо да се 
ремонтират. 

 
Традиционно за улиците, през които преминават пътища от републиканската пътна 

мрежа, Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ) предоставя част от средствата за 
поддръжка и ремонт, но останалите са изцяло отговорност на Община Брегово. Именно 
поради това, за да се постигне нужното състояние, е необходимо да се извърши добро 
планиране, както на средствата за експлоатация и поддържане, така и тези за изграждане 
на нови улици, основни ремонти или реконструкции. Това е наложително още повече, с 
оглед осигуряване на добра туристическа услуга и съответното добро ниво на довеждащата 
инфраструктура. 

 
3.5.3. Транзитно движение. 

Основния транзитен поток преминава през второкласният път II-12 „о.п. Видин-
Иново-Брегово-граница Сърбия“, който в чертите на града представлява ул. „Хан Омуртаг“, 
ул. „Стара планина“ и ул. „Хан Кубрат“. Това направление от една страна осигурява достъп 
до пътната мрежа на Република Сърбия и осъществява връзката с път III-122 и населените 
места на общината/с. Балей, с. Куделин и с. Връв/. От друга прекарва основния транзитен 
трафик през града. Допълнителен транзит с по-ниска интензивност преминава през път III-
122 „Брегово-Ново село-Капитановци-о.п. Видин“, който в чертите на града представлява 
ул. „Трети март“ и ул.„Хан Тервел“. Довежда допълнителното движение по-близо до 
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централната градска част и респективно оказва значително негативно влияние върху 
околната среда и жителите на града. По тези два републикански пътя се осъществява 
непрекъснатото външно транзитно движение. Носител на значителен транзитен трафик се 
явява и ул. „Хан Тервел“ в отсечката между път II-12 и ул. „Стара планина“, по която с цел 
намаляване на трафика в града е пренасочено движението за с. Балей, с. Куделин и с. Връв. 
Носител на прекъснато външно транзитно движение осъществява ул. „Пейо Яворов“, ул. 
„Александър Стамболийски“/в участъка между ул. „Пейо Яворов“ и ул. „Славянска“/, ул. 
„Панайот Хитов“ и ул. „Дунав“. Вътрешното транзитно движение се осъществява по ул. 
„Александър Стамболийски“, представляваща общински път VID 1030 „/II-12, Иново-
Брегово/-Тияновци-Делейна-Ракитница-/II-12/“ и довеждащ трафика от МПС от с. Делейна, 
с. Косово и с. Ракитница до общинския център, ГКПП „Брегово“ и останалите населени 
места.  

 
3.5.4. Немоторизиран транспорт. 

3.5.4.1. Пешеходно движение. 
Един от приоритетите на транспортната политика на гр. Брегово е създаване на 

среда, която да стимулира и предлага възможност за подобряване на пешеходната 
достъпност и мобилност. В града има пешеходна зона в централната градска част. 
Предварителните проучвания на условията за придвижване пеша показват: 

 недостатъчно добра поддръжка на тротоарните и улични настилки (не 
обезопасени шахти, тротоари, др.); 

 нерегламентирано/неадекватно паркирани автомобили на отделни 
места по тротоарите; 

 лошо състояние на тротоарите от гледна точка придвижването на хора 
в неравностойно положение, възрастни хора, велосипедисти, майки с деца; 

 недостатъчно осветление на ключови места за пешеходните потоци 
(пешеходни пътеки и, др.); 

 лошо състояние и неправилно маркиране на отделни пешеходни 
пътеки. 
 

Пешеходният достъп до работно място, училище или обект за обслужване се 
разглежда съвместно със системата на  автобусния транспорт. Целта е да се набележат 
основните проблеми, които касаят хората, ходещи пеша, и да осигури висок стандарт на 
пешеходните маршрути. Важно е, когато се проектират по-добри условия за придвижване 
на пешеходци, да се предвиждат следните изисквания – проектни решения за тротоарите, 
пешеходни пътеки, спирки на МГОТ и други. От особено значение е и съобразяването с 
това, какъв е пешеходецът, каква е неговата степен на подвижност и други. 

 
 
Участъците от уличната мрежа с концентрация на ПТП, също трябва да бъдат 

маркирани като обект на бъдещи проекти за подобряване на средата и нейната 
безопасност. 
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Приоритетите на ГПОД са не само подобряването на средата и улесняването на 
пешеходния достъп до всяка част на града, но и осигуряването на непрекъсната и 
функционална пешеходна мрежа на гр. Брегово. 

 
Снимка № 1 и Снимка № 2: Лошо състояние и неправилно маркирани пешеходна 

пътека – трябва да са  тип „зебра“, да бъде изобразен информационен надпис „ПОГЛЕДНИ“ 
и сигнализиране с вертикален пътен знак „Д17“. 

 

 
Снимка №1 
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Снимка №2 

 
Снимка №3 и Снмка №4: Неправилно паркиране върху улицата/тротоара. 
 

 
Снимка №3 
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Снимка №4 

Снимка №5: Повреди по уличната настилка. 

 
Снимка №5 

 
3.5.4.2. Велосипедно движение. 

В града няма обособена самостоятелна велоалейна мрежа.  ГПОД предлага 
алтернативен маршрут за изграждане на вело алеи. 

3.5.4.3. Движение на ППС с животинска тяга. 
Съгласно Закона за движение по пътищата водачите на пътни превозни средства с 

животинска тяга могат да използват за движение разположения отдясно по посоката на 
движението им пътен банкет или локално платно, ако те са годни за това и ако това не 
пречи на другите участници в движението, от друга страна обаче особено в градска среда, 
тези бавно подвижни ППС създават значителни неудобства на всички останали участници в 
движението. Община Брегово регистрира този тип ППС средства и следва да им осигури 
(регламентира) и някакви маршрути за преминаване през града. Тези маршрути би 
трябвало да изключват централната градска част и най-натоварените улици. Стандартното 
решение е това да се извърши посредством сигнализация с пътни знаци, а още по-добре 
ако то е подкрепено и с наредба, в която се регламентират правилата за движение на този 
тип ППС. ГПОД предлага пътни превозни средства с животинска тяга да използват за 
движение само улици V и VI клас от уличната мрежа. 

3.5.5. Паркиране и гариране. 
В целия град и особено в централната градска част се наблюдава паркиране на 

уличните платна, а понякога върху тротоарите, което затруднява придвижването на 
пешеходците. Неправилно паркиралите коли върху улицата практически отнемат цяла 
лента за движение, което също води до намаляване на пропускателната способност и 
затрудняване на движението. На много места се наблюдава нерегламентирано паркиране 
в непосредствена близост до кръстовищата (на по-малко от 5 м), което създава проблеми с 
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видимостта, извършване на маневрите и понижава безопасността. Част от маркировката, 
която обособява паркоместата липсва или е износена, като по-този начин се създава 
възможност за произволно разположение на паркираните автомобили, без необходимата 
регулация. Забелязва, се също така, че при кръстовища с косо пресичане на улиците, 
решението в план обикновено е доста разлято, което води отново до нерегламентирано 
паркиране. 

В града няма въведено почасово платено паркиране. 
На територията на града има обособени площадки за безплатно паркиране, със 

значителен брой места, които са дадени в следващата таблица. 
 
Таблица 2. Паркоместа в гр. Брегово – съществуващо положение. 
 

 
№ 

по ред 

 
Наименование на улицата 

Брой 
на 

паркоместата 

1. 2. 3. 

1 Ул. „Хан Кубрат“ (пред Община Брегово) 32 

2 Улица зад Община Брегово 15 

3 Ул. „Христо Ботев“ 6 

 
ГПОД предвижда рзкриването на нови паркоместа след въведане на еднопосочност 

на движението. Новопредвидеите паркоместа на територията на града са дадени в 
следващата таблица. 
 

Таблица 3. Паркоместа в гр. Брегово – ново предложение. 
 

 
№ 

по ред 

 
Наименование на улицата 

Брой 
на 

паркоместата 

1. 2. 3. 

1 Ул. „Петър Берон“ 36 

2 Ул. „Отец Паисий“ 33 

3 Ул. „Хан Кубрат“ 39 

4 Ул. „Лев Толстой“ 21 

5 Ул. „Александър Стамболийски“ 20 

6 Ул. „Одрин“ 64 

7 Ул. „Петър Берон“ 70 

8 Ул. „Патриарх Евтимий“ 69 

9 Ул. „Йордан Йовков“ 77 

 
3.6. Система на масов обществен пътнически транспорт. 
В гр. Брегово, поради малките му размери, практически не е ефективно да има 

значително развит обществен транспорт и няма автобусни линии обслужващи града. 
Автобусният транспорт в общината е добре организиран и задоволява 

потребностите на населението, като това я прави сравнително добре подсигурена в 
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транспортно-комуникационно отношение. Автобусните линии осигуряват връзка на 
населението с областния център и общината. Автобусният транспорт се състои от следните 
автобусни линии:  

 Брегово – Видин – Брегово;  
 Брегово – Връв – Брегово;  
 Брегово – Делейна – Брегово; 
 Брегово – Косово – Брегово; 
 Видин – Брегово – Косово – Видин.  

За тези линии има съответните разписания, определящи часовото движение на 
автобусите и осигуряващи обслужването на населението. Автобусните спирки са 
сравнително оборудвани с информационни табели, спиркови заслони, пейки и кошчета за 
отпадъци. 

Тези автобусни линии са от областна и общинска значимост. Изпълнението на 
маршрутните разписания е ежедневно, като се осигурява връзка на всички населени места 
на територията на общината с областния град. В национален мащаб се говори за 
демографски проблем, който чувствително се е отразил и върху Община Брегово, 
наблюдава се намален пътникопоток и следва да се отбележи, че без целевото 
финансиране под формата на субсидии и компенсации транспортното обслужване на 
територията би било проблемно. 

3.7. Пътно-транспортни произшествия. 
Няма наличие на подробна информация, относно наличието на участъци с 

концентрация на пътно-транспортни в чертите на населеното място. От извършените 
наблюдения е видно, че аварийността не е висока и няма значителна травматичност – 
убити и ранени. 

Опасността от настъпване на ПТП е най-изразена по маршрутите на транзитното 
движение – републиканските пътища ІІ -12 и ІІІ-112, където скоростите на движение са по-
високи и преминаващия трафик от МПС е по-голям. Следвайки целта за възможно най-
безконфликтно провеждане на движението, са разработени и предложени идейни 
решения за: 

 подобряване на съществуващата организация на движение в чертите на града 
посредством възстановяване и допълване на въведената в експлоатация вертикална 
сигнализация и хоризонтална пътна маркировка; 

 създаване на по-добри условия за пешеходно преминаване през път ІІ -12 и път 
ІІІ-112 и основната улична мрежа на града. 

Предложените инженерно-технически мероприятия следва да бъдат реализирани с 
отделни проекти, обект на отделно възлагане, проектиране и съгласуване по съответния 
ред.  

4. СХЕМНИ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ. 

4.1. Транспортно райониране на населеното място. 
Основният документ, който дава насоки как да се извърши класифицирането на 

улиците е Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. През града 
преминават пътища от републиканската пътна мрежа, които се класифицират отделно и 
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различно, съгласно Закона за пътищата, правилника за неговото прилагане и Наредба 
18№РД-02-20-2 за проектиране на пътища. Основните принципи, въз основа на които се 
прави касификация на улиците и пътищата са: 

 тяхното значение и функционалност; 
 транспортно натоварване и степен на изграденост; 
 наличие на маршрути на МОПТ; 
 възможностите на напречния профил и геометричните елементи; 
 йерархична подчиненост и режими на движение; 
 установени транспортни традиции. 
Спазването на йерархическа подчиненост при класифицирането на улиците 

съобразно техните функции, транспортно натоворване и степен на изграденост, в 
значителна степен предопределя начина на организиране на различните режими на 
движение – скоростен, предимства, достъп, транзитно преминаване, спиране и паркиране, 
или по-конкретно как да се: 

 реализират функциите на транзит и достъп; 
 провежда транспортното натоварване; 
 обособят зони за движение с 30 км/ч; 
 икономисат скъпо струващи разширения за достигане до нужните технически 

параметри на улиците от висок клас. 
От гледна точка на общото планиране и на функционалността е препоръчително в 

дългосрочен план да се предвиди изграждането на обходен път гр. Брегово, който да 
извежда транзитно преминаващия трафик от централните градски части към периферията 
на града. 

Съгласно чл.11, ал.1 и ал.3, т. 4 от тази наредба преминаващите през града 
републикански пътища ІІ -12 и ІІІ-112 ще бъдат определени, като улици IV-ти клас/главни 
улици/. Предвид чл.16, ал.1, т.1 улиците вливащи и отливащи в/от тях ще бъдат 
събирателни улици V-ти клас. Всички останали улици съгласно чл.16, ал.1, т.2 ще бъдат 
обслужващи улици VI-ти клас. 

На това основание предлагаме улиците в гр. Брегово да бъдат класифицирани както 
следва: 

 Първостепенна улична мрежа: 
o ІV-ти клас - главни улици: 

 път ІІ -12 в рамките на регулацията, по който са ул. „Хан Омуртаг“, 
ул.„Стара планина“ и ул.„Хан Кубрат“/в отсечката от ул.„Стара планина“ до ГКПП „Брегово“; 

 път ІIІ-122 в раките на регулацията, по който са ул. „Трети март“ и 
ул.„Хан Тервел“; 

 ул. „Пейо Яворов“. 
 Второстепенна улична мрежа: 

o V-ти клас, събирателни: 
  ул. „Александър Стамболийски“; 
  ул. „Панайот Хитов“; 
  ул. „Славянска“; 
  ул.„Хан Кубрат“ извън трасето на път ІІ -12; 
  ул.„Хан Омуртаг“ извън трасето на път ІІ -12; 
  ул.„Хан Аспарух“; 
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  ул. „Дунав“; 
  ул.„Хан Тервел“ 
  ул. „Граничар“; 
  ул. „Отец Паисий“; 
  ул. „Петър Берон“. 
  ул. „Патриарх Евтимий“; 
  ул. „Йордан Йовков“; 
  ул. „Одрин“; 
  ул. „Добри Чинтулов“; 
  ул. „Васил Левски“; 
  ул. „Иван Вазов“; 
 ул. „Лев Толстой“. 

Класифицирани като първостепенна улична мрежа неизградени улици от IV-ти клас 
са ул. „Никола Ботушев“, ул. „Полянска“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Белене“ и ул. „Тимок“.   

o VІ-ти  клас, обслужващи - всички останали улици. 
На Схема №1-Класификация на уличната мрежа и обекти, оказващи влияние върху 

обема и безопасността на провежданото движение е представено предложението за 
класификацията на улиците в гр. Брегово и са показани основните социални заведения в 
града: детска градина, училище, болнични заведения, туристически обекти, 
административни сгради, спортни съоръжения. Тя илюстрира разположението на тези 
обекти и дава възможност да бъдат разгледани от гледна точна на транспортно обслужване 
и организация на движението в населеното място. 

4.2. Организация на транзитното движение. 
4.2.1. Основни принципи. 

По същество, за транзитно трябва да се смята автомобилното движение, което 
преминава през, или има за цел (произход/предназначение) място в града, но не е 
вътрешно-градско. Вътрешно-градския транзит (ако има такъв) се поема и изпълнява от 
масовия градски обществен транспорт, за който се разработва отделна схема. В малките 
градове като Брегово не може да се говори за вътрешен транзит, така, че с тази схема се 
дава решение предимно за външния. 

Основните цели при разработването на схемата за организиране на транзитното 
движение са: 

 разтоварване или освобождаване на централната градска част от него; 
 подобряване на безопасността на движението, посредством свеждане до 

минимум на възможните конфикти с транзитен трафик, недопускането му в жилищни 
квартали и други; 

 създаване на конкретна и ясна сигнализация за вътрешните и външните за града 
културно-исторически и туристически цели на пътуванията и предодвратяване на 
допълнителни затруднения в движението, поради липса на добри пътеуказатели. 

Различаваме: 
 непрекъснат транзит - това е тази част от транзитното движение, което 

преминава през града или осъществява краткотраен престой в него, който е не повече от 30 
мин; 

 прекъснат транзит - частта от транзитния поток, която има произход или 
предназначение на пътуването от/към цел в града или при преминаването си престоява по- 
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вече от 30 мин. в него. 
В зависимост от това дали влиза или излиза транзитното движение в града се 

определя като входящ или изходящ транзит. Доколкото, при непрекъснатия транзит 
обема на входящия и изходящия поток са еднакви, то при прекъснатия може да има 
значителни разлики, които формират окончателно обема на входящия и изходящия 
транзит. При прекъснатия транзит това се предопределя от целта на пътуванията, както 
следва: 

 входящ – при крайна цел „предназначение“; 
 изходящ – при крайна цел „произход“. 
В допълнение, характеристиките на товарното движение и това на леки автомобили 

са също доста различни (маса, габарит, скорост на движение) и трябва да се отчитат при 
разработване на схемата на транзитното движение. Товарното движение (без значение 
дали е транзитно или не) трябва да се извежда извън централната градска част и 
жилищните зони - колкото се може повече към периферията на града. По възможност, то 
трябва да се организира така, че да има по-малко пресичания с пешеходци, и ако има 
такива да се вземат специални мерки за осигуряване безопасността на пешеходците, които 
са потециално уязвими при конфликт с тежко-товарно превозно средство. Движението на 
товарните автомобили се организира посредством въвеждане на забрани за движение (на 
влизане в улиците) на товарни автомобили с определена обща маса и/или натоварване на 
ос. Общия принцип е с приближаване към централната градска част и жилищните зони да 
намалява общото тегло на допусканите автомобили, обикновено под 3,5 т – което 
съответсва на микробуси за зареждане на търговски обекти и други услуги. С отдалечаване 
към периферията се увеличават възможностите за обслужване на складове, промишлени и 
индустриални зони, обикновенно с товарни автомобили с общо тегло до 12 т. Не се 
препоръчва да се допуска движение на автомобили с общо тегло над 12 т. в градска среда, 
но ако това се налага е необходимо да се вземат специални мерки, както по отношение на 
конструкцията на уличната настилка, така и за минимизиране на конфликтите с останалите 
участници в движението. Схематично подходът е показан на следващата фигура. 
 

 
                                Фиг.1. Организиране на товарното движение в града 
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Трябва да се отбележи също така, че често има проблеми при преминаване на 
пътища от републиканската пътна мрежа през градовете, какъвто е случая и в гр. Брегово. В 
повечето случаи специалистите на АПИ не са склонни да се налагат ограничения по тях, но 
все пак това не е невъзможно, още повече, че разходите за експлоатация и поддръжка се 
споделят. Често задачата за организиране на транзитното движение е трудно изпълнима, 
защото има противоречиви изисквания, като например от една страна е важно да се 
осигури достъп до туристическите обекти вътре в града, за да се привлекат туристите, но от 
друга това може да доведе до увеличаване на прекъснатия транзит и респективно 
натоварване на транспортната система на града. Аналогично, ако се получат значителни 
задръствания, затруднен достъп или невъзможност за паркиране, това би могло да доведе 
и до отлив на туристи, така че при планирането трябва да се търси баланс. 

4.2.2. Решение за Брегово. 
При разработване схемата за транзитното движение са отчетени всички 

гореизложени основни принципи, като е отразена спецификата на града. 
В гр. Брегово няма обходи, поради което непрекъснатия външен транзит се поема от 

репубканските пътища, както следва: 
 посока „Видин - Брегово“ - от път II -12; 
 посока „Брегово-Ново село-Видин“ – от път ІІІ-122. 
Товарния прекъснат транзит, се формира предимно от обслужването на местните 

складове и предприятия. 
Тези две направления определят непрекъснатото външно транзитно движение и е 

логично по тях да се разреши движение на товарни автомобили без ограничение на товара. 
В останалите направления в града при необходимост следва да се въведат ограничения на 
движението на МПС с обща маса до 12 т.  

Прекъснатото външно транзитно движение ще се осъществява по ул. „Пейо Яворов“, 
ул. „Александър Стамболийски/извън обхвата на ОП VID 1030/, ул. „Панайот Хитов“ и ул. 
„Дунав“. 

Вътрешното транзитно движение ще се осъществява по ул. „Александър 
Стамболийски“ в обхвата на ОП VID 1030. 

Автобусните превози до съседните общини не са с голяма интензивност и не налагат 
допълнителна промяна в схемата на транзитното движение. За реализиране на 
ограниченията се предвижда да бъдат използвани знаците за въвеждане на забрани. 
Съгласно Наредбата за сигнализиране на пътищата с пътни знаци по улиците в населените 
места и селищните образувания се сигнализират вътрешни и външни цели, а по пътищата 
извън населените места и селищните образувания се сигнализират далечни и близки цели. 

ГПОД на гр. Брегово обхваща само населеното място, следователно списъка трябва 
да съдържа: 

 вътрешни цели - обекти и структури на територията му; 
 външни и туристически цели - населени места, селищни образувания и 

туристически обекти, до които се достига по републикански или местни пътища. 
Определянето на целите по улиците е подчинено изцяло на изискването за 

създаване на подходящи за движението маршрути към населени места и туристически 
обекти. Стремежът е постигане на равномерно и желано разпределение на транспортните 
потоци върху съществувщата улична мрежа, съобразно действителните транспортни нужди 
и пропускателна способност. Избора на вътрешните, външните и туристическите цели се 

mailto:s_radanova@abv.bg


   "И Н Ж Р О У Д"  Е О О Д    
 гр.София, ул.”Екзарх Йосиф” No76А, ет.2, ап.6 тел. 0889822900, email: s_radanova@abv.bg 

 ИЗГОТВЯНЕ НА ГПОД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕГОВО 

 

26 

предопределя от характера на движението и транспортното значение на населените места 
и туристическите обекти. Избраните цели се обвързват по между си и в пространството, с 
оглед осигуряване на непрекъснатост в пътеуказването, като се отделя особено внимание 
на прехвърляне на цели от една на друга улица. Всяка избрана веднъж цел трябва да 
остане такава до нейното достигане. Избраните цели трябва да позволяват лесно 
ориентиране на пътуващите за направленията. Следвайки изложените принципи ние 
предлагаме следния списък: 

 вътрешни цели: 
o център; 
o община; 
o стадион. 

 външни цели: 
o Република Сърбия; 
o Белград; 
o Видин; 
o Ново село; 
o Ракитница; 
o Балей; 
o ГКПП „Брегово“. 

 туристически цели: 
o Крепост Баба Вида; 
o Църква „Свети успение Богородично“, гр. Брегово; 
o Църква „Свети Георги“, с. Балей. 

Основен приоритет на Община Брегово, респективно на гр. Брегово е стартирането 
на необходимите процедури за възлагане на проектиране и последващо изграждане на 
обходен път на града, като има предложено трасе на южен обходен път на града. 

Зоните и маршрутите на движение са показани на схема №2 – Транспортно 
движение и пътеуказателна система. 

4.3. Режим на движение на определени видове ППС. 
На схемите е показано организирането или ограничаването движението на: 
 товарните автомобили с различно общо тегло; 
 маршрутите и зоните забранени за движение на ППС с животинска тяга; 
 строителна техника и механизация; 
 селско-стопанска механизация. 

4.3.1. Движение на товарни автомобили. 
Регламентирането режима на движение на тежкотоварните автомобили, 

посредством пътен знак В18 „Забранено е влизането на ППС с маса с товар, по-голяма от 
означената“, отразява ограничението по отношение на съответния тонаж (12 или 3,5) и се 
поставя от дясно при навлизане в улицата, по която трябва да се наложи забраната. 
Посредством нея се цели: 

 създаване на еднородни транспортни потоци; 
 минимизиране на негативнотоо влияние (шум, вибрации, замърсявания и т.н.) на 

определени видове ППС; 
 привеждане по възможност на транспортното натоварване към пропускателната 

способност на уличната мрежа; 
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 намаляване на възможностите за конфликти с пешеходци. 
В конкретния случай за гр. Брегово трябва да се отчете преминаването през града на 

два пътя от републиканската пътна мрежа и наличния гранично контролно-пропускателен 
пункт, по които на практика е невъзможно да бъде въведено ограничение за движение на 
тежкотоварни автомобили, без да имат осигурен обходен маршрут и съгласуване с АПИ. 

Не е логично също така да се забрани движението на тежкотоварни автомобили в 
частта на път ІІІ-122 преминаваща през гр. Брегово, защото този път е важна връзка към 
съседната Община Ново село. 

4.3.2. Движение на ППС с животинска тяга. 
ГПОД предлага пътни превозни средства с животинска тяга да използват за 

движение само улици V и VI клас от уличната мрежа. Важно е да се отбележи, че няма как 
да се изключи изобщо движението на ППС с животинска тяга в града, защото градските 
власти издават разрешителни за този режим на движение и е необходимо да осигурят 
съответните маршрути за него. Към настоящия момент няма знаци за ограничение на 
движението на ППС с животинска тяга по републиканския път ІІ-12 и път ІІІ-122, което не 
следва да се променя.  

4.3.3. Движение на строителна техника и селско-стопанска механизация. 
Отчитайки габаритите на съществуващите улици и възприетата класификиция, 

предлагаме за движение на строителна техника да се използват вече дефинираните по-
горе маршрути на непрекъснат и прекъснат транзит, а движението в останалата част на 
града да се ограничи посредством съответната сигнализация и маркировка. 

4.4. Режими за движение на превозни средства от редовните линии за обществен 
транспорт на пътници. 

На Схема №3 – Масов обществен и пътнически транспорт са показани маршрутите за 
движение и разположението на отделните автобусни спирки. В града няма градски 
автобусни линии, а само автобусни линии от областна и общинска значимост. 
Междуградските линии са със следните разписания: 

 Брегово – Видин – Брегово;  
 Брегово – Връв – Брегово;  
 Брегово – Делейна – Брегово; 
 Брегово – Косово – Брегово; 
 Видин – Брегово – Косово – Видин.  

 Брегово – Видин – Брегово; 

направление работни дни празнични и почивни дни 

Брегово-Видин 6:45 и 11:30 (учебни дни); 8:15 и 
12:40 (сряда и петък); 9:45; 17:30 

9:45; 17:30 

Видин-Брегово 8:15; 11:30 (сряда и петък); 14:45; 
18:30;  

8:15; 14:45 

 Видин – Брегово – Балей – Куделин – Връв; 

направление работни дни   

от Видин 6:45; 11:30 (сряда и петък)  

от Брегово 8:15; 12:40 (сряда и петък)  

 Видин - Брегово – Ракитница – Косово; 

направление работни дни празнични и почивни дни 

от Видин 8:15; 14:45 8:15; 14:45 
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от Брегово 9:45; 17:30 9:45; 17:30 

 Видин - Брегово – Ракитница – Косово. 

направление работни дни празнични и почивни дни 

от Видин 11:30; 18:30 (учебни дни)  

от Брегово 6:45; 12:40 (учебни дни)  

Показани са на схемата маршрутите на тези автобусни линии, като са показани 
съществуващите автобусни спирки и е направено предложение за изграждането на нови в 
съответствие с пет минутния изохрон. 

4.5. Режими на движение на пешеходци и велосипедисти. 
Основните изисквания за осигуряването на пешеходните трасета преминавания са 

посочени в Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Необходимо е да 
се осигурят 0,75 м. от широчината на тротоара за пешеходна лента и в зависимост от класа 
на улицата, минималната широчина на тротоарите трябва да бъде за: 

  улици ІV-ти клас - 3 м.; 
  улици V-ти клас - 2,25 м.; 
  улици VІ-ти клас - 1,5 м. 
В централната градска част на гр. Брегово има добре устроена пешеходна зона, 

която е показана на схемата. Тази пешеходна зона е с пълна забрана за движението на 
автомобили и обслужването на намиращите се в нея обекти, е добре организирано. Няма 
изградени подземни транспортни връзки през нея. По-нататъшно разширяване на зоната 
не е необходимо, но не е целесъобразно и нейното намаляване, с оглед установените вече 
традиции. 

Съгласно действащата нормативна база има два типа пешеходни пътеки тип М 8.1. и 
тип М 8.2. Причината за въвеждането и съблюдаването на две различни маркировки е да 
се осигури, както на водачите на МПС, така и на пешеходците яснота и разпознаваемост 
при използването на двата вида пешеходно преминаване: 

 тип „зебра“ М 8.1 се осигурява въможност за преминаване на пешеходците без да 
има светлинно регулиране или принудително спиране за изчакване на преминаващите 
МПС; 

 тип М 8.2 се обозначава преминаването при пешеходен светофар и се дава 
насока, че трябва да се следват светлинните сигнали. 

В гр. Брегово няма светлинно регулирани кръстовища, така че трябва да се 
използват само пътеки тип „зебра“ М 8.1. На отделни места има повдигнати изкуствени 
неравности  принуждаващи водачите на МПС да намалят скоростта при преминаването им 
през пешеходните пътеки. Повдигането или цветното решение (напр. „червено-бяло“) на 
пешеходни пътеки тип „зебра“ М 8.1, както и тяхното гъсто разполагане не е най-доброто 
решение за обезопасяване или регламентиране пешеходните пресичания, особено ако се 
направи на улица позволяваща движение с високи скорости, изпреварване и транзитен 
трафик. В тези случаи е необходимо да се намали времето на излагане на пешеходеца на 
риск от съприкосновение с МПС, т.е. да се намали дължината на неговия преход, 
посредством въвеждане на допълнителни острови в средната ивица, стесняване на лентите 
за движение или канализиране на неговото движение и обособяване на пешеходни 
маршрути, които го защитават, независимо, че са по-дълги за пешеходеца. Цветните 
решения, при по-високи скорости на движение на МПС не водят до особено голям ефект, а 
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освен това са по-трудни и скъпи за поддръжка. Значително по-ефективни са физическите 
ограничители (не само „изкуствени неравности“), които обаче трябва да се прилагат 
внимателно и да се отчитат всички местни особености. 

Съществен фактор при осигуряване безопасността на пешеходците, са пешеходните 
ограждения по тротоарите, които и канализират потоците при пресичането на уличните 
платна и ги отделят от транспортните потоци. Те се поставят в разделителни ивици и 
острови, по тротоари, около училища, детски градини и на други места с интензивно 
пешеходно движение. В гр. Брегово такива ограждания има тук-там с минимална дължина 
предимно около училищата, детската градина, яслата и читалището. Като цяло те са в 
добро състояние и са от т.н. „висок” тип с Н=110 см., които по-трудно се прескачат от 
пешеходци-нарушители. Има немалко неправилно паркирали автомобили върху 
тротоарите, като частично или изцяло ги заемат и пречат на пешеходците да се 
придвижват. Не трябва да се допуска спиране и паркиране върху тротоарите. Най-
ефективния подход е с физическо възпрепятстване на достъпа им посредством боларди, 
колчета или други подобни ограничители. 

В схемата е добавен и пешеходен маршрут за разглеждане и достъп до културно-
историческите ценности на града. В отделни части от него той е изцяло пешеходен, а в 
останалите е споделен с автомобилния транспорт. 

Друг важен и специфичен за гр. Брегово момент е осигуряването на безопасно 
преминаване на пешеходците през път ІІ-12 по направлението на ГКПП „Брегово“, и по-
конкретно на хората в неравностойто положение. За целта има съществуващи пешеходни 
пътеки тип „зебра“, които са сигнализирани по съответния ред и са направени 
предложения за изграждане на 1бр. напречни изкуствени неравности преди тези пътеки с 
цел осигуряване на безопасното пресичане от пешеходци. 

В гр. Брегово няма вътрешна за града велоалейна мрежа. Предлагат се 
веломаршрути извън него както следва: 

 маршрут №1: по направление Запад–Изток: Път II-12 – ГКПП “Брегово“ 
 маршрут №2: по направление Север–Юг: Път III-122-ул.“Дунав“-ул.“Панайот 

хитов“-ул.“Ал.Стамболийски“ 
 
 На схема №7 – Пешеходно движение. Паркиране. Велосипедно движение - 

показан е режима за движение на пешеходци и велосипедисти. 
4.6. Посочност и предимства на движение. 
На схема №4 – Посочност и предимства на движение са показани посочността и 

предимствата за преминаване през кръстовищата по уличната мрежа. 
4.6.1. Посочност. 

Дефинирането и избора на посочност (например еднопосочно движение) в 
различните улици се предопределя или зависи от много различни фактори, основните от 
които са: 

  повишаване на безопасността; 
  недостатъчна широчина на улицата за движение в двете посоки; 
 увеличаване или намаляване (успокояване на трафика) на пропускателната 

способност; 
 създаване на възможност за престой или улично паркиране от едната или от 

двете страни; 
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 ограничаване или регулиране на достъпа; 
 създаване на велоалеи и други. 
Организирането на посочността на движението задължително трябва да отчита 

габарита на улиците, режимите на престой, паркиране и тяхното транспортно натоварване. 
По-добре и логично е да се въвежда еднопосочно движение по дължината на целите 
улици, а не само в отделни участъци от тях, което води до объркване на ползвателите, 
особено ако не са местни. Еднопосочното движение в отделни къси участъци много често 
не се спазва от водачите и води до допълнителни проблеми по отношение на 
безопасността и проводимостта им. Избора на посока на движение е също много важен. 
Така например при осигуряване на улично паркиране то трябва да се съобрази с входовете 
за гаражи на прилежащото застрояване и да се направи така, че да останат повече места за 
паркиране на улицата. Важно е да се отчита и в каква посока е по-добре да се движи 
потока - за предпочитане е движението да се извежда навън от централната градска част 
или пазара, не обратното. Създаването на еднопосочно движение задължително 
предизвиква и преразпределение на движението в съседните улици което, ако не е 
предвидено може да доведе също до допълнителни проблеми. Еднопосочни улици към 
настоящия момент е ул. „Хан Омуртаг“ извън обхвата на път ІІ -12. 

Специфичен момент за гр. Брегово свързан с посочността и по-конкретно 
затварянето на определени улици е решението за провеждане на местния пазар, 
използвайки ул. „Александър Стамболийски“ в отсечката между ул. „Йордан Йовков“ и 
пешеходната зона да се затваря за движение на МПС в определени дни и часове за 
осъществяване на дейността на пазара и осигуряване на безопасното движение на 
пешеходците. Поради липсата на достатъчно място пазарът не е добре транспортно 
обслужен и в пазарни дни, освен улиците определени за него, се наблюдава значителен 
престой и паркиране на автомобили и по прилежащите към тях. 

ГПОД предвижда първоначално въвеждането на еднопосочно движение по част от 
ул.“Александър Стамболийски“, част от улица „Патриарх Евтимий“, ул. „Лев Толстой“, ул. 
„Хан Кубрат“, ул. „Отец Паисий“ и част от ул. „Петър Берон“. След изграждането на 
класифицирани улици IV клас се предвижда и въвеждане на еднопосочно движение по ул. 
„Йордан Йовков“, останалата част на „Патриарх Евтимий“ и останалата част на ул. Петър 
Берон“. 

4.6.2. Предимства. 
По принцип предимството за преминаване през кръстовищата се определя, чрез 

регулирането им с пътни знаци или правилото на дясно стоящият. Предимствата се 
определят, в зависимост от йерархичната подчиненост на потоците, която е 
предопределена от класификацията на уличната мрежа – осигуряване на предимства към 
улиците от по-висок клас, по които се предполага движение с по-висока скорост и 
интензивност. Отчитат се също така маршрутите на превозните средства за обществен 
превоз на пътници, интензивността, състава и направленията на транспортните потоци, 
видимостта в кръстовищата, анализа на ПТП, установените традиции и други. 

При пресичане на улици от еднакъв клас и натоварване, най-подходящо е 
решението да бъде кръгово кръстовище или светлинно регулирано. При липса на 
светлинно регулиране предимството за преминаване през кръстовищата се определя 
посредством пътни знаци Б3 „Път с предимство“, Б1 „Пропусни движещите се по пътя с 
предимство“ и Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“. Пътен знак Б3 се 
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поставя по главното направление на улицата с предимство (обикновенно и по-висок клас), 
а знаци Б2 и/или Б1 се поставят по второстепенното направление за да укажат, че се 
движиш по улица без предимство. Всички горепосочени пътни  знаци имат действие за 
конкретното кръстовище.  

Пътен знак Б1 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да 
пропуснат движещите се по пътя с предимство, което може да стане и без спиране. Това не 
би трябвало да става при включване на второстепенна улица под ъгъл 70-90 градуса или 
липса на достатъчна видимост за преценка дали може да се спре. 

Пътен знак Б2 или "STOP" се поставя когато няма достатъчна видимост или 
ситуацията е такава, че трябва да се спре, за да може да се ориентираш какво става в 
кръстовището и дали не идва някой по улицата с предимство. Обикновено той се 
комбинира и с напречна хоризонтална маркировка М6 „Стоп линия“. Забелязва се, че на 
доста места в гр. Брегово тези линии са изтрити или липсват. Опитът в много градове 
показва, че във вътрешно-кварталните обслужващи улици е по-добре при изравнените 
технически и функционални характеристики и интензивности на движение, преминаването 
през кръстовищата да не се регулира с пътни знаци. Това принуждава водачите на МПС да 
не се движат с по-високи скорости, защото трябва да имат готовност да отстъпят 
предимството си за преминаване през следващото кръстовище, по правилото на дясно-
стоящият. Така се постига необходимия ефект за по-безопасно движение без допълнителни 
средства за поставяне и поддържане на пътни знаци за предимство и ограничаване на 
скоростите на движение. 

На схема №4 посочност и предимства на движение са дадени основните 
обществени сгради в града с показана класификацията на улиците, като са дадени: 

 улиците с предимство, улици без предимство със съществуващ пътен знак Б2 
„Стоп! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“; 

  улици без предимство с предложение за сигнализиране с пътен знак Б2 „Стоп! 
Пропусни движещите се по пътя с предимство!“; 

 улици без предимство с предложение за сигнализиране с пътен знак Б2 „Стоп! 
Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, след изграждане на класифицирана IV 
клас улица; 

  улици без предимство със съществуващ пътен знак Б1 „Пропусни движещите се 
по пътя с предимство!“; 

  улици без предимство с предложение за сигнализиране с пътен знак Б1 
„Пропусни движещите се по пътя с предимство!“; 

 улици без предимство с предложение за сигнализиране с пътен знак Б1 
„Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, след изграждане на класифицирана IV 
клас улица. 

 Цялостно е посочено местоположението и вида на необходимите пътни знаци и 
маркировка, за сигнализиране на предимствата за преминаване през кръстовищата и е 
показано на Схема №9 – Обобщен план на знаковото стопанство. Кръстовищата на улици 
ІV-ти и V-ти клас са сигнализирани с пътни знаци и напречна хоризонтална маркировка, а за 
всички останали важи правилото на дясностоящият. 

4.7. Режими на престой, паркиране и изпреварване. 
На схемите са показани съществуващите ограничения, в режимите на спиране и 

паркиране. Регулирането на престоя и паркирането се прави, с оглед на: 

mailto:s_radanova@abv.bg


   "И Н Ж Р О У Д"  Е О О Д    
 гр.София, ул.”Екзарх Йосиф” No76А, ет.2, ап.6 тел. 0889822900, email: s_radanova@abv.bg 

 ИЗГОТВЯНЕ НА ГПОД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕГОВО 

 

32 

 намаляване на конфликтите и осигуряване на необходимата пропускателна 
способност на улиците; 

 осигуряване на възможност/достъп до административно или обществено 
обслужване на хората; 

 осигуряване на нормативно изискваните места за хора в неравностойно 
положение; 

 безопасността на движение. 
Престоя и паркирането се забраняват по улици, където спрелите или паркирали 

МПС, или маневрите свързани с това, затрудняват движението на останалите превозни 
средства, велосипедисти или пешеходци. Степените на налагане на ограничения следват 
затрудненията, които те създават за движението, като за целта се използват следните 
основни възможности съгласно Наредбата за сигнализиране на пътищата с пътни знаци и 
Наредбата за сигнализиране на пътищата с пътна маркировка: 

 забрана на престой и паркиране – с пътен знак В27 „Забранени са престоят и 
паркирането“ и/или маркировка тип М1. „Единична непрекъсната линия"  с жълт цвят за 
обозначаване на площи забранени за престой и паркиране в съответствие с чл. 4 на 
Наредбата за сигнализиране на пътищата с пътна маркировка. 

 забрана за паркиране (т.е. спирането е разрешено) – с пътен знак В28 „Забранено 
е паркирането и/или маркировка тип М14 „Начупена линия"  за обозначаване на площи 
забранени за престой и паркиране в съответствие с чл. 33 на Наредбата; 

 обозначаване на местата за паркиране с пътен знак Д19 „Паркинг“; 
 забрана за изпреварване – с пътни знаци В24 „Забранено е изпреварването на 

моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“ или В25 
„Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т да 
изпреварват МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“ и/или маркировка за 
постоянна организация на движението тип М1 „Единична непрекъсната линия"  или М2 
„Двойна непрекъсната линия", в съответствие с чл. 11 и 12 на Наредбата. 

4.7.1. Спиране/ престой. 
Забрани за спиране и престой обикновенно се въвеждат по улиците: 
 провеждащи транзитно движение; 
 с преобладаващ дял на товарно движение; 
 в район на охраняеми зони и обекти; 
 с по-високи скорости и интезивно движение; 
 в участъци с намалена видимост; 
 по маршрутите на масовия градски обществен транспорт; 
 по евакуационни маршрути за движение на превозните средствасъс специален 

режим на движение; 
 на които се очаква да има затруднения или забаване на движението. 
Забраната на спирането на МПС може да бъде двустранна или едностранна – само 

от едната страна на улицата в зависимост от конкретните условия на движение. 
4.7.2. Паркиране. 

Постоянно нарастващият брой автомобили все по-трудно се разпределя по уличната 
мрежа, която е проектирана при други условия за движение и в продължение на много 
години почти не е разширявана. Основните проблеми са осигуряването на необходимите 
паркоместа за индивидуалния автомобилен транспорт и свободни улични платна за 
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участниците в движението, включително за градския транспорт за обществен превоз на 
пътници. И в гр. Брегово, броят на паркоместата по уличната мрежа в централната градска 
част, пространствата, гаражите на жилищните сгради, дворовете на къщите и паркингите 
вече става недостатъчен да поеме личните, ведомствените и фирмените автомобили на 
живеещите, работещите или посещаващи града граждани. Затова проблема с паркирането 
става все по-сложен за решаване. 

Имайки предвид финансовото състояние на Община Брегово, и тя както останалите 
общини в България не разполага с необходимите ресурси за цялостното решаване на 
проблема с паркирането. Основната роля и функция на общината е да формира и стриктно 
да изпълнява своя политика, в решаването на проблемите с паркирането и гарирането. 
Ограничението на уличното паркиране, позволява кратковременен престой, и в този аспект 
е по-лека регулация от тази за престой и паркиране едновременно. То трябва да се прилага 
там, където продължителния престой на МПС затруднява движението и обслужването, но 
не трябва да дублира ограничението за спиране. Ограниченията за престой и паркиране 
могат да бъдат комбинирани в даден уличен участък, само ако се налагат по отделно за 
неговите две различни страни – лява и дясна. Обособяването на зони за почасово платено 
паркиране („синя“, „зелена“ и т.н.) е също форма на регулация на паркирането. При 
налагане на ограниченията за паркиране трябва да се отчитат всички възможности за 
улично, извънулично паркиране, както и съществуващите паркинги и гаражи. Би трябвало 
да се направи проучване относно търсенето и предлагането на услугата „паркиране“ и 
решенията да се съобразят с него. Необходимо е да се съобразят и с обектите, при които 
има потребност от подобни допълнителни ограничения. Тротоарите обслужват 
пешеходците и не трябва да се използват за паркиране под никаква форма. Използването 
на тротоарите за паркиране не: 

 намалява трафика и задръстванията; 
 повишава безопасността; 
  подобрява организирането на движението и обслужването. 
В допълнение, тротоарните настилки не са оразмерени за автомобили и 

паркирането върху тях води респективно до нарушаването им, което в последствие 
общината трябва да възстановява. В гр. Брегово е налице известно улично 
нерегламентирано паркиране, както по улиците, така върху тротоарите. Има две 
възможности за разрешаването на този проблем: 

 въвеждане на забрана и санкциониране на нарушителите; 
 осигуряване на възможност/ организиране на паркирането, ако самата широчина 

на улицата го позволява. 
За предпочитане е, ако широчината на улицата е достатъчна, а интезивността на 

движението не е особено голяма да се осигури възможност за паркиране – например 
успоредно от дясно по посока на движението, като се изпълни нова маркировка, както за 
паркоместата, така и да се премести осовата линия. За да се случи обаче нещо подобно 
трябва да бъде осигурен минималния светъл динамичен габарит на приетите за 
оразмерителни превозни средства. Съгласно Наредбата за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии минималния 
динамичен габарит на лентата за движение е както следва: 

 за лек автомобил – 2х0,25+1,75=2,25 м; 
 за товарен автомобил -2х0,25+2,55= 3,05 м; 
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 за успоредно паркиране – 2,00 м. 
Това, заедно с необходимото допълнително разстояние за разминаване 

предопределя, че: 
 при по-тесни улици (до 6,00 м), но със широчина по-голяма от 4,25 м имаме 

възможност да организираме еднопосочно движение по една лента с широчина от 2,25 м и 
едностранно успоредно паркиране с широчина 2,0 м, ако примем, че няма да има 
движение на товарни автомобили, а при товарни автомобили ни е необходима широчина 
от 5,05 м; 

 при широчина на улицата по-голяма от 6,75 м имаме възможност да 
организираме двупосочно движение в две ленти с обща широчина от 4,75 м и едностранно 
успоредно паркиране с широчина 2,0 м, ако примем, че няма да има движение на товарни 
автомобили; 

 при предпоставката за движение и на товарни автомобили в едното платно за 
движение ни е необходима обща широчина от 7,55 м, от които 5,55 м за двете платна и 
2,00 за успоредно еднопосочно паркиране, а при движение на товарни автомобили 
двупосочно – широчина от 8.35 м от които 6.35 м за двете платна; 

 ако искаме да организираме двустранно успоредно улично паркиране, то 
отиваме съответно към 8,75 м при двупосочно автомобилно движение и 10,35 м при 
товарно. 

Изброените видове динамични габарити са подробно описани, показани и 
регламентирани в посочената Наредба. Те не изчерпват всички възможности, но служат за 
онагледяване на основните и най-често използваните. Възможно е да бъдат използвани и 
други форми на паркиране – косо и напречно, но само ако конкретните условия (широчини 
на улици и т.н.) го позволяват. При по-малки широчини от горепосочените уличното 
едпосочно/двупосочно паркиране ще е възможно само ако се намали броя на лентите. 

Трябва да се отбележи, че въвеждането на успоредно улично паркиране от друга 
страна води и до намаляване на спирането на уличното платно от страната на паркиралите 
автомобили – т.е. може да се използва и като подход за регулиране/ограничаване на 
престоя. В зоните на паркиране се предвиждат и необходимите нормативно места за хора в 
неравностойно положение, съгласно Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на 
достъпна среда в урбанизираните територии, и по конкретно: 

 най-малко две места за паркиране се предвиждат в паркингите до 50 места; 
 най-малко 3 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в 

паркингите с повече от 50 места; 
 най-малко 5 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите пред и 

около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и 
производствени дейности; 

 за всяко жилище, обитавано от хора в инвалидни колички, се определя едно 
място за паркиране. 

Такива места се осигуряват и до сгради с обществено значение - административни 
сгради, автогари, болнични заведения, детски градини и учебни заведения, спортни зали и 
други. 

Движението пред всички учебни заведения и детски градини трябва да бъде 
регулирано. Предложили сме въвеждане на такава сигнализация, която ще гарантира, че в 
зоната на входовете и изходите от учебните заведения ще бъде забранено: 
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 спирането и паркирането; 
 изпреварването; 
 превишаването на скоростта. 
Така ще бъде намален рискът от настъпване на ПТП, още повече, че в конкретния 

случай в гр.Брегово прилежащите улици не са достатъчно широки, че да дадат възможност 
за спиране без риск от настъпване на ПТП. 

4.7.3. Изпреварване. 
Изпреварването по принцип се ограничава по: 
 двулентови двупосочни улици с интензивно движение; 
 улици с голям надлъжен наклон; 
 улични участъци с ограничена видимост. 
Режимът на спиране и паркиране също оказва влияние върху изпреварването - 

спрелите коли на уличното платно предизвикват останалите да ги изпреварват и да 
навлизат в платното на насрещно движещите се. Това не би трявало да се допуска при 
движение с по-голяма интензивност и недостатъчна широчина на пътното платно. 
Следвайки предложената класификация е планирано изпълнието на единична 
непрекъсната линия в оста на главните улици ІV-ти клас, като единствено същата да бъде 
прекъсната в района на входовете за паркиране на МПС в частни имоти. 

На посочената схема са дадени улиците, на които се забранява изпреварването, 
забранява се паркирането и престоя, а на четирилентовото трасе на ул. „Хан Омуртаг“ се 
разрешава изпреварване само в едното платно. 

4.8. Скоростни режими на движение. 
На схемите са показани скоростните режими на движение по различните улици и 

зони, които произтичат от възприетата класификация на уличната мрежа и особеностите на 
гр. Брегово. От гледна точка на класификацията на уличната мрежа: 

 по главните улици IV-ти клас се допуска движение със скорост до 50 км/ч (с 
изключение на участъци попадащи в централна градска част); 

 по останалите второстепенни улици V-ти и VI-ти клас движение със скорост до 50 
км/ч. 

Трудно могат да бъдат обособени самостоятелни жилищни зони, в които да има 
ограничение за движение с 20 км/ч, но може да се въведе ограничение на скоростта за 
движение до 30км/ч по отделни улици. Преди всяка изкуствена неравност, скоростта за 
движение трябва да бъде ограничена. 

В изпълнение на тези изисквания на схемата са дадени улиците с ограничение на 
скоростта съответно 50км/ч и 40/30км/ч и също така общинския път с въведено 
ограничение на скоростта 40км/ч (в участъка попадащ в централна градска част). 

4.9. Обобщен план на знаковото стопанство. 
На схема №9 – Обобщен план на знаковото стопанство са нанесени всички основни 

пътни знаци, необходими за реализиране на схемите, разработени в ГПОД. Въведената с 
пътни знаци и хоризонтална пътна маркировка организация на движение служи за 
указване на правното ниво на използваните възможности, които Правилника за прилагане 
на Закона за движение по пътищата и съпътстващите го нормативни документи 
предоставят при решаване на един или друг проблем по организацията на движение. 

Целта на този план е да определи сигнализацията при всеки конкретен случай и да 
създаде безопасни условия за движение по уличната мрежа на града.  
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В плана не са показани точното местоположение на стълбчетата и конзолите, на 
които следва да се поставят знаците, тъй като това е предмет на подробните планове за 
организация на движението. 

На база този план е разработена и приложена спецификация, в която са посочени 
броят на пътните знаци и табели от всеки вид и номер, без да са указани цените, 
производителя, типоразмера и техническото им изпълнение. 

 

5. СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИОННИ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

За реализирането на проектните решения, предвидени в ГПОД се набелязват 
необходимите мероприятия, със срокове за тяхното провеждане. Те се обособявят в две 
основни групи: организационни и инженерно-технически. Основните организационни 
мероприятия са: 

 сигнализиране на маршрутите за движение на пътните превозни средства и 
пешеходните преминавания; 

 предимствата за преминаване през конфликтните зони; 
 възможните места за спиране и паркиране или забраните за това и разрешените 

маневри; 
 регламентирането на допустимите скорости на движение; 
 разясняване и популяризиране сред населението (особено между водачите на 

пътните превозни средства) на ГПОД. 
Към инженерно-техническите мероприятия се отнасят: 
 реконструктивните мероприятия, които обхващат онези строителни изменения на 

уличната мрежа и обзавеждането й, които трябва да бъдат осъществени паралелно в 
сроковете за реализирането на ГПОД, с оглед отстраняване на съществуващите „тесни 
места“ и подобряване условията на движение; 

 планировъчните мероприятия, с които се определят онези елементи от уличната 
мрежа и обзавеждането й (улици, кръстовища, възли, паркинги, и съоръжения), за които е 
необходимо да бъдат изработени комуникационни планове или подробни планове за 
организация на движението. 

Практически планировъчните мероприятия обикновенно изискват извършване на 
реконструкции и/или изпълнение на ново строителство, което в много случаи поради 
финансовите затруднения е трудно да бъде реализирано в рамките на 5 годишния срок на 
действие на ГПОД. Обобщено основните видове мероприятия са: 

5.1. Организационни - допълнение или изменение на действащата сигнализация и 
организация и популязиране: 

  сигнализиране на маршрутите за движение на МПС(пътеуказване) и на 
пешеходни преминавания; 

  подмяна на амортизирани и възстановяване на липсващи пътни знаци и 
макировка; 

 сигнализация и организация предимства за преминаване през 
конфликтни зони; 

  промяна на спиране, паркиране или забраните за това и разрешените 
маневри; 
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 промяна на посочност на движение; 
  изменение/допълнение на сигнализацията на спирките на МГОТ; 
  изменение/допълнение на действащите таксиметрови стоянки; 
  изменение/допълнение на режима за рекламиране; 
  обособяване и сигнализиране на зони за движение с 30 км/ч. 

5.2. Инженерно технически: 
5.2.1. Реконструктивни - в рамките на съществуващата регулация: 

 реконструкция на съществуващи кръстовища и улици; 
 мерки за успокояване на движението; 
 затваряне на улици за движение - ограничаване на нерегламентиран 

или нежелан достъп; 
 прилагане на действаща улична регулация неизпълнена до момента; 
 светлинно регулиране на пешеходни пресичания; 
 подмяна на светофарни секции и контролери, въвеждане на адаптивно 

управление; 
 изграждане на „джобове“ по спирките; 
 мерки за повишаване на безопасността при пешеходни пътеки, 

автобусни спирки, атрактори; 
 мерки за канализиране на немоторизирания трафик. 

5.2.2. Планировъчни – при които може да се наложи изменение на 
действащата регулация: 

 промяна на уличната класификация и йерархия по отношение на 
транзит и достъп; 

 цифрова паспортизация на организацията на движение - въвеждане в 
база данни и ГИС и промяна на посочности на движение; 

 въвеждане на пропусквателен режим за движение на товарните 
автомобили; 

 промяна на комуникационни планове и статегии; 
 реконструкция на съществуващи улици – разширение; 
 изграждане на нови улици, възли, кръстовища или съоръжения; 
 изграждане на нови паркинги, обособяване на паркоместа или зони за 

почасово паркиране; 
 изграждане на нови велоалеи и пешеходни зони; 
 добавяне/изместване на спирки на МГОТ; 
 изместване/добавяне на таксиметрови стоянки. 

При така направеното структуриране следва да бъдат изпълнени следните 
мероприятия: 

5.2.3. Организационни - за подобряване възприемането и ефективността на 
сигнализацията с пътни знаци: 

 да се допълни съществуващата сигнализация с пътни знаци по мероприятия, 
степен на необходимост и класификация на уличната мрежа; 

 да се разработи и внедри цифрова паспортизация на знаковото стопанство; 
 да се допълни пътеуказателната сигналиция след актуализиране и уточняване на 

списъка външните и вътрешноградските цели (различните квартали, ведомства, 
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туристически и спортни обекти, паркинги и т.н.), които ще бъдат посочвани на 
пътеуказателните табели Ж6 и/или стрелки Ж7 преди и на съответните кръстовища; 

 сигнализиране с пътна маркировка на всички спирки, с плътна жълта линия (чл.4, 
ал.3 НСППМ) за обозначаване на места, забранени за престой и паркиране на пътни 
превозни средства и очертаването на ленти предназначени за движение на средства от 
обществения транспорт, използването на символът “BUS” да показва, че на тези места е 
разрешено спиране и паркиране само на автобуси; 

 да започне масовото използване за маркиране на по-скъпите и дълготрайни (3÷5 
години) двукомпонентни пластици, които имат експлоатационен срок за използване, 
съизмерим с този на асфалтобетонна настилка; 

 обсъждане и популяризиране на мероприятията, предвидени в ГПОД. 
5.2.4. Инженерно технически. 

5.2.4.1. Реконструктивни - от гледна точка на повишаване на 
безопасността е много важно да се изпълнят следните основни мероприятия: 

 предвиждане на конкретни мерки за успокояване на движението (не само 
„изкуствени неравности“) при атракторите на пешеходно движение, като училища, детски, 
градини, болници, търговски обекти и други; 

 преглед и добавяне на междинни острови при пешеходни пътеки, които 
преминават през повече от две ленти за движение, с оглед намаляване на риска и времето 
за излагане на пешеходците на опасност – в конкретния случай по път ІІ-12 и път ІІІ-122; 

 реконструиране на кръстовища - изпълнение на кръгови движения и 
подобряване на канализирането на движението и намаляване на скоростите, посредством 
разширяване/удължаване на отстровите за движение, стесняване на възможностите за 
маневриране и ограничаване на скоростта, посредством използване на бордюрни криви с 
по-малък радиус. 

Един от сериозните проблеми конкретно в гр. Брегово е преминаването на тежък 
трафик, на който е позволено да превозва опасни товари през центъра на града към ГКПП 
„Брегово“ и липсата на обходен път. Този проблем се задълбочава и от факта, че ГКПП е 
разположено в чертите на града. При евентуална кризисна ситуация/авария на ППС 
превозващо опасен товар/ се създават реални опасности за местното население. Предвид 
всичко това проектирането и изграждането на обход на града е от особена важност. 

До реализирането на обходния път е необходимо по трасето на републиканските 
пътища да се реализират следните мероприятия: 

 изпълнение на напречна оптична шумна маркировка преди всяка от пешеходните 
пътеки, за намаляване на скоростта на движение; 

 поставяне на специфични указателни знаци; 
 изпълнение на тактилни водещи ивици; 
 използване на един жълт светлинен сигнал, с последователно подаване на 

„преминаващ пешеходец“ за допълнително сигнализиране и обезопасяване. 
Предлагаме във времето да бъдат реализирани два обхода на гр. Брегово: 

 североизточен - от път II-12 до път III-122 по ул. „Никола Ботушев“ и ул. 
Полянска“, който може да се продължи по улица „Полянска“ и след път III-122 и чрез 
изграждане на нова пътна инфраструктура да  стигне до ГКПП „Брегово“; 

 югозападен от път II-12 до ГКПП „Брегово“ – по ул. „Пеньо Пенев“, ул. 
„Белене“, ул. „Тимок“ и ул. „Граничар“. 
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С изключение на ул. „Граничар“, всички улици са на земна основа и без трайна 
асфалтова настилка, като и същите са планирани да бъдат главни от IV-ти клас, като целта е 
при поетапното им изграждане да бъдат реализирани тези два обхода на града. Те ще 
решат всички проблеми свързани с обслужването на транзитния трафик през града и ще 
позволяват забраната за движение на тежки ППС през гр. Брегово. 

5.2.4.2. Реконструиране на кръстовища 
Има условия и е подходящо да се дадат конкретни предложения за нови решения 

на различни кръстовища. Те са показани схематично като предложения по-надолу, като 
най-общо са кръстовища на: 

 пътища от РПМ; 
 вътрешни улици за гр. Брегово. 
Кръстовищата на пътища от републиканската пътна мрежа, представляващи част от 

първостепенната улична мрежа на града е необходимо да се направи предложение и 
съгласуване с АПИ. 

 кръстовище №1 – път II-12 и ул. „Васил Левски“; 
 кръстовище №2 - път II-12 и ул. „Хан Тервел“; 
 кръстовище №3 - път II-12 и път III-122; 
 кръстовище №4 - път III-122 и ул. „Хан Тервел“, ул. „Стара планина“ и ул. 

„Иван Вазов“; 
 кръстовище №5 - път III-122 и ул. „Отец Паисий“, ул. „Яне Сандански“ и ул. 

„Петко Р. Славейков 
 кръстовище №6 - ОП VID 1030 и ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Дора Габе“ и ул. 

„Граф Игнатиев“. 
На база списъка на организационни и инженерно-технически мероприятия след 

приемането на предварителния проект на следващата фаза ще се разработи схема №10 – 
Мероприятия произтичащи от ГПОД. На нея ще са показани местата на изпълняваните 
мероприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Проектант: …………………………… 

mailto:s_radanova@abv.bg

