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АБВ

 Отпечатай | Затвори

Fwd: СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И ТРАНСПОРТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

Подател: Antonia Koleva <toni.koleva83@abv.bg>

Дата: 02.02.2022 14:46

Получател: nikolay.slavov82@abv.bg

 

С уважение,
Антония Колева 
Секретар на МКБППМН 

---- Прикрепено писмо (Fwd: СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА) ---
-

Подател: Община Никола Козлево <obankozlevo@abv.bg>
До: toni.koleva83@abv.bg
Относно: Fwd: СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Дата: 02.02.2022 13:29

---- Прикрепено писмо (СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА) ----

Подател: Google Формуляри <forms-receipts-noreply@google.com>
До: obankozlevo@abv.bg
Относно: СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Дата: 02.02.2022 13:25

Google Формуляри

Благодарим Ви, че попълнихте СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА 
И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Ето какво получихме.

СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И 
ТРАНСПОРТНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА
      Настоящият въпросник е разработен с цел да подпомогне представянето на информация от 
страна на общините за целите на подготовката на приложение образец 6.1 към Националната 
стратегия за БДП 2021-2030 г. и приложение образец 6.0 Годишен областен доклад за 

javascript:window.print();
javascript:window.close();
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsphRjuqvPOM7p4g4IFtKcKyVaBpLstIU4ZR3lnpdVC6DZDg/viewform?usp=mail_form_link
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изпълнение на областната политика по БДП към Стратегията. 
     

Имейл адрес *

         obankozlevo@abv.bg 
        

Избор на административна област

В коя административна област попада Вашата община: *

Шумен

Област Шумен

Изберете община: *

Никола Козлево

Дължина на общинската пътна и улична мрежа в териториалния
обхват на Вашата община

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля, въведете общата дължина на улиците, км *

         95.949 
        

Моля, въведете общата дължина на общинските пътищата, км *
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         29.440  
        

Състояние на настилките в териториалния обхват на Вашата община
(по уличната мрежа)

        Информацията се попълва на база оглед на място. Сборът от дължините на 
категоризираните по състояние на настилката улици с асфалтова, улици паважна, улици 
трошенокаменна настилка и земни пътища трябва да е равен на общата дължина на 
уличната мрежа на територията на общината, посочена от Вас по-горе. 
       

Как определяте общото състояние на настилките по уличната мрежа? 
*

        Отлично, добро, задоволително, незадоволително или лошо състояние, по видове 
настилки и за всяко от посочените състояния, съгласно действащата Методика за 
изменение и оценка на повредите по пътните настилки. 
       

Отлично Добро Задоволит
елно

Нездоволит
елно

Лошо Няма такава
настилка

Асфалтова настилка

Паважна настилка

Трошенокаменна
настилка

Земни пътища

Моля, въведете общата дължина на улиците с асфалтова настилка в 
отлично състояние, км *

         10.175 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с асфалтова настилка в 
добро състояние, км *
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         5.366 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с асфалтова настилка в 
задоволително състояние, км *

         2.960 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с асфалтова настилка в 
незадоволително състояние, км *

         3.330 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с асфалтова настилка в 
лошо състояние, км *

         12.169 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с паважна настилка в 
отлично състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с паважна настилка в 
добро състояние, км *

         0 
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Моля, въведете общата дължина на улиците с паважна настилка в 
задоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с паважна настилка в 
незадоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с паважна настилка в 
лошо състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с трошенокаменна 
настилка в отлично състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с трошенокаменна 
настилка в добро състояние, км *

         2.000 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с трошенокаменна 
настилка в задоволително състояние, км *
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         0 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с трошенокаменна 
настилка в незадоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на улиците с трошенокаменна 
настилка в лошо състояние, км *

         54.153 
        

Моля, въведете общата дължина на земните пътища по уличната 
мрежа в отлично състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на земните пътища по уличната 
мрежа в добро състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на земните пътища по уличната 
мрежа в задоволително състояние, км *

         0 
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Моля, въведете общата дължина на земните пътища по уличната 
мрежа в незадоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на земните пътища по уличната 
мрежа в лошо състояние, км *

         6.850 
        

Състояние на настилките в териториалния обхват на Вашата община
(по общинската пътна мрежа)

        Информацията се попълва на база оглед на място. Сборът от дължините на 
категоризираните по състояние на настилката общински пътища с асфалтова, общински 
пътища с паважна, общински пътища с трошенокаменна настилка и общиснки земни пътища 
трябва да е равен на общата дължина на общинската пътна мрежа на територията на 
общината, посочена от Вас по-горе. 
       

Как определяте общото състояние на настилките по общинската пътна 
мрежа? *

        Отлично, добро, задоволително, незадоволително или лошо състояние, по видове 
настилки и за всяко от посочените състояния, съгласно действащата Методика за 
изменение и оценка на повредите по пътните настилки 
       

Отлично Добро Задоволит
елно

Нездоволит
елно

Лошо Няма такава
настилка

Асфалтова настилка

Паважна настилка

Трошенокаменна
настилка

Земни пътища



2/3/22, 9:03 AM Отпечатай

file:///C:/Users/Rujica/Desktop/2022 г/БДП/Доклад за 2021 г. и въпросник/Въпросник по БДП - попълнен/Въпросник.html 8/40

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
асфалтова настилка в отлично състояние, км *

         11.110 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
асфалтова настилка в добро състояние, км *

         12.390 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
асфалтова настилка в задоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
асфалтова настилка в незадоволително състояние, км *

         1.550 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
асфалтова настилка в лошо състояние, км *

         4.390 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
паважна настилка в отлично състояние, км *

         0 
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Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
паважна настилка в добро състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
паважна настилка в задоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
паважна настилка в незадоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
паважна настилка в лошо състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
трошенокаменна настилка в отлично състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
трошенокаменна настилка в добро състояние, км *
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         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
трошенокаменна настилка в задоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
трошенокаменна настилка в незадоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
трошенокаменна настилка в лошо състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на земните пътища по общинската 
пътна мрежа в отлично състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на земните пътища по общинската 
пътна мрежа в добро състояние, км *

         0 
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Моля, въведете общата дължина на земните пътища по общинската 
пътна мрежа в задоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на земните пътища по общинската 
пътна мрежа в незадоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, въведете общата дължина на земните пътища по общинската 
пътна мрежа в лошо състояние, км *

         0 
        

Сигнализация с пътни знаци в териториалния обхват на Вашата
община (по уличната мрежа)

        Информацията се попълва на база оглед на място.  
       

Моля, определете наличието и липсата на пътни знаци по уличната 
мрежа по посочените характеристики  *

        При наличие и липса на пътни знаци със съответните характеристики, моля 
маркирайте и двете колони. 
       

Наличие Липса

Видими през деня ✓

Видими през нощта ✓

Четими през деня ✓
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Четими през нощта ✓

Светлоотразителни ✓

Моля, посочете процентния дял на видимите през деня пътни знаци по 
уличната мрежа  *

         100 
        

Моля, посочете процентния дял на видимите през нощта пътни знаци 
по уличната мрежа  *

         100 
        

Моля, посочете процентния дял на четимите през деня пътни знаци по 
уличната мрежа  *

         100 
        

Моля, посочете процентния дял на четимите през нощта пътни знаци 
по уличната мрежа  *

         100 
        

Моля, посочете процентния дял на светлоотразителните пътни знаци 
по уличната мрежа  *

         100 
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Сигнализация с пътни знаци в териториалния обхват на Вашата
община (по общинската пътна мрежа)

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля, определете наличието и липсата на пътни знаци по общинската 
пътна мрежа по посочените характеристики  *

        При наличие и липса на пътни знаци със съответните характеристики, моля 
маркирайте и двете колони. 
       

Наличие Липса

Видими през деня ✓

Видими през нощта ✓

Четими през деня ✓

Четими през нощта ✓

Светлоотразителни ✓

Моля, посочете процентния дял на видимите през деня пътни знаци по 
общинската пътна мрежа *

         100 
        

Моля, посочете процентния дял на видимите през нощта пътни знаци 
по общинската пътна мрежа  *

         100 
        

Моля, посочете процентния дял на четимите през деня пътни знаци по 
общинската пътна мрежа *
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         100 
        

Моля, посочете процентния дял на четимите през нощта пътни знаци 
по общинската пътна мрежа *

         100 
        

Моля, посочете процентния дял на светлоотразителните пътни знаци 
по общинската пътна мрежа *

         100 
        

Сигнализация с маркировка в териториалния обхват на Вашата
община (по уличната мрежа)

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля, определете наличието и липсата на маркировка по уличната 
мрежа по посочените характеристики *

        При наличие и липса на маркировка със съответните характеристики по уличната 
мрежа, моля маркирайте и двете колони. 
       

Наличие Липса

Видима през деня ✓

Видима през нощта ✓

Видима при мокра настилка ✓

Липсваща ✓



2/3/22, 9:03 AM Отпечатай

file:///C:/Users/Rujica/Desktop/2022 г/БДП/Доклад за 2021 г. и въпросник/Въпросник по БДП - попълнен/Въпросник.html 15/40

Моля, посочете дължината на видимата през деня маркировка по 
уличната мрежа, км  *

        Всички надлъжни маркировки в един участък се отразяват с една обща дължина, 
равна на дължината на участъка, в който са положени 
       

         5.465 
        

Моля, посочете дължината на видимата през нощта маркировка по 
уличната мрежа, км  *

        Всички надлъжни маркировки в един участък се отразяват с една обща дължина, 
равна на дължината на участъка, в който са положени 
       

         5.465 
        

Моля, посочете дължината на видимата маркировка при мокра пътна 
настилка по уличната мрежа, км  *

        Всички надлъжни маркировки в един участък се отразяват с една обща дължина, 
равна на дължината на участъка, в който са положени 
       

         5.465 
        

Моля, посочете общата дължината на липсващата маркировката в по 
уличната мрежа, км *

        Всички надлъжни маркировки в един участък се отразяват с една обща дължина, 
равна на дължината на участъка, в който са положени 
       

         5.465 
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Моля, посочете общата дължина на уличната мрежа с несъответствия 
между маркировката и сигнализацията с пътните знаци, км  *

        Дължина от уличната мрежа в км, по която с пътните знаци се въвежда определено 
действие, което не се потвърждава от маркировката или обратно  
       

         0 
        

Сигнализация с маркировка в териториалния обхват на Вашата
община (по общинската пътна мрежа)

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля, определете наличието и липсата на маркировка по общинската 
пътна мрежа по посочените характеристики *

        При наличие и липса на маркировка със съответните характеристики по уличната 
мрежа, моля маркирайте и двете колони. 
       

Наличие Липса

Видима през деня ✓

Видима през нощта ✓ ✓

Видима при мокра настилка ✓

Липсваща ✓

Моля, посочете дължината на видимата през деня маркировка по 
общинската пътна мрежа, км  *

        Всички надлъжни маркировки в един участък се отразяват с една обща дължина, 
равна на дължината на участъка, в който са положени 
       

         16.010 
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Моля, посочете дължината на видимата през нощта маркировка по 
общинската пътна мрежа, км  *

        Всички надлъжни маркировки в един участък се отразяват с една обща дължина, 
равна на дължината на участъка, в който са положени 
       

         3.120 
        

Моля, посочете дължината на видимата маркировка при мокра пътна 
настилка по общинската пътна мрежа, км  *

        Всички надлъжни маркировки в един участък се отразяват с една обща дължина, 
равна на дължината на участъка, в който са положени 
       

         16.010 
        

Моля, посочете общата дължината на липсващата маркировката в по 
общинската пътна мрежа, км *

        Всички надлъжни маркировки в един участък се отразяват с една обща дължина, 
равна на дължината на участъка, в който са положени 
       

         5.940 
        

Моля, посочете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
несъответствия между маркировката и сигнализацията с пътните 
знаци, км  *

        Дължина от уличната мрежа в км, по която с пътните знаци се въвежда определено 
действие, което не се потвърждава от маркировката или обратно  
       

         0 
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Банкети и тротоари в териториалния обхват на Вашата община (по
уличната мрежа)

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Как определяте състоянието на банкетите и тротоарите по уличната 
мрежа? *

        Отбележете само едно кръгче на ред. Задоволителното или незадоволителното 
състояние се определя в зависимост от това в каква степен банкетите и тротоарите 
изпълняват своето предназначение. 
       

Задоволително Незадоволително Липсват

Банкети

Тротоари

Моля, посочете общата дължина на банкетите по уличната мрежа в 
задоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на банкетите по уличната мрежа в 
незадоволително състояние, км *

         0 
        

Моля, посочете дължината на уличната мрежа с необходимост от 
изграждане на банкети, км *

         0 
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Моля, посочете общата дължина на тротоарите по уличната мрежа в 
задоволително състояние, км  *

         6.599 
        

Моля, посочете общата дължина на тротоарите по уличната мрежа в 
незадоволително състояние, км  *

         72.001 
        

Моля, посочете дължината на уличната мрежа с необходимост от 
изграждане на тротоари, км *

         17.120 
        

Моля, посочете дали се наблюдава наличие или липса на 
несъответствия при банкетите по уличната мрежа *

Наличие Липса

Недостатъчна широчина

Затруднена проходимост

Различие между нивата на банкета и на настилката

Неподходящ наклон

Моля, посочете общата дължина на уличната мрежа с недостатъчна 
широчина на банкетите, км  *

         0 
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Моля, посочете общата дължина на уличната мрежа със затруднена 
проходимост на банкетите, км  *

        Наблюдава се основно при деформации на банкета и наличие на растителност върху 
него.  
       

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на уличната мрежа с различие между 
нивата на банкета и на настилката, км  *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на уличната мрежа с неподходящ 
наклон на банкета, км  *

         0 
        

Моля, посочете дали се наблюдава наличие или липса на 
несъответствия при тротоарите по уличната мрежа *

Наличие Липса

Недостатъчна широчина

Затруднена проходимост

Моля, посочете дължината на уличната мрежа с недостатъчна 
широчина на тротоарите, км  *

         0 
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Моля, посочете дължината на уличната мрежа със затруднена 
проходимост на тротоарите, км *

         72.001 
        

Банкети и тротоари в териториалния обхват на Вашата община (по
общинската пътна мрежа)

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Как определяте състоянието на банкетите и тротоарите по общинската 
пътна мрежа? *

        Отбележете само едно кръгче на ред. Задоволителното или незадоволителното 
състояние се определя в зависимост от това в каква степен банкетите и тротоарите 
изпълняват своето предназначение. 
       

Задоволително Незадоволително Липсват

Банкети

Тротоари

Моля, посочете общата дължина на банкетите по общинската пътна 
мрежа в задоволително състояние, км *

         21.510 
        

Моля, посочете общата дължина на банкетите по общинската пътна 
мрежа в незадоволително състояние, км *

         0 
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Моля, посочете дължината на общинската пътна мрежа с 
необходимост от изграждане на банкети, км *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на тротоарите по общинската пътна 
мрежа в задоволително състояние, км  *

         1.516 
        

Моля, посочете общата дължина на тротоарите по общинската пътна 
мрежа в незадоволително състояние, км  *

         6.414 
        

Моля, посочете дължината на общинската пътна мрежа с 
необходимост от изграждане на тротоари, км *

         6.414 
        

Моля, посочете дали се наблюдава наличие или липса на 
несъответствия при банкетите по общинската пътна мрежа *

Наличие Липса

Недостатъчна широчина

Затруднена проходимост

Различие между нивата на банкета и на настилката

Неподходящ наклон
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Моля, посочете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
недостатъчна широчина на банкетите, км  *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на общинската пътна мрежа със 
затруднена проходимост на банкетите, км  *

        Наблюдава се основно при деформации на банкета и наличие на растителност върху 
него.  
       

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на общинската пътна мрежа с 
неподходящ наклон на банкета, км  *

         0 
        

Моля, посочете дали се наблюдава наличие или липса на 
несъответствия при тротоарите по общинската пътна мрежа *

Наличие Липса

Недостатъчна широчина

Затруднена проходимост

Моля, посочете дължината на общинската пътна мрежа с 
недостатъчна широчина на тротоарите, км  *

         0 
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Моля, посочете дължината на общинската пътна мрежа със 
затруднена проходимост на тротоарите, км *

         6.414 
        

Ограничителни системи в териториалния обхват на Вашата община (по
уличната мрежа)

Как определяте състоянието на ограничителните системи по уличната 
мрежа?  *

        Задоволителното или незадоволителното състояние се определя в зависимост от 
това в каква степен конкретната ограничителна система изпълнява своето 
предназначение 
       

Задоволително Незадоволително Липсват

Мантинели

Преградни съоръжения

Моля, посочете общата дължина на мантинелите в задоволително 
състояние по уличната мрежа, км *

         0.082 
        

Моля, посочете общата дължина на мантинелите в незадоволително 
състояние по уличната мрежа, км *

        За установени опасни места, които не са обезопасени с ограничителни системи 
(наличие на дървета, стълбове, съоръжения и други препятствия в крайпътното 
пространство) 
       

         0 
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Моля, посочете общата дължина на участъците с необходимост от 
поставяне на мантинели по уличната мрежа, км *

         0 
        

Моля, посочете видовете недостатъци на съществуващите мантинели 
по уличната мрежа  *

        Възможен е повече от един отговор 
       

Засегнати от корозия

Деформирани

С липсващи скрепителни и укрепващи елементи

✓ Опасни начало и/или край

Липса на преходни елементи

Липса на "терминал/буфер"

Моля, посочете общата дължина на участъците от мантинелите по 
уличната мрежа, засегнати от корозия, км *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците с деформирани 
мантинели по уличната мрежа, км *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците с липсващи 
скрепителни и укрепващи елементи на мантинелите по уличната 
мрежа, км *
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         0 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците от мантинелите с 
опасни начало и/или край по уличната мрежа, км *

         0.014 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците от мантинелите с 
липсващи преходни елементи по уличната мрежа, км  *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците от мантинелите с 
липсващи "терминали/буфери" по уличната мрежа, км *

         0 
        

Моля, посочете вида на завършване на съществуващите мантинели по 
уличната мрежа  *

✓ Чрез „зануляване"

С „рибена опашка"

✓ Без завършващ профил

С "терминал/буфер"

Моля, посочете броя на мантинелите по уличната мрежа, завършващи 
чрез „зануляване“, бр. *

         2 
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Моля, посочете броя на мантинелите по уличната мрежа, завършващи 
с „рибена опашка“, бр. *

         0 
        

Моля, посочете броя на мантинелите по уличната мрежа без 
завършващ профил, бр. *

         2 
        

Моля, посочете броя на мантинелите по уличната мрежа, завършващи 
с "терминал/буфер", бр.  *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на преградните съоръжения в 
задоволително състояние по уличната мрежа, км *

         0.041 
        

Моля, посочете общата дължина на преградните съоръжения в 
незадоволително състояние по уличната мрежа, км *

         0 
        

Ограничителни системи в териториалния обхват на Вашата община (по
общинската пътна мрежа)
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Как определяте състоянието на ограничителните системи по 
общинската пътна мрежа?  *

        Задоволителното или незадоволителното състояние се определя в зависимост от 
това в каква степен конкретната ограничителна система изпълнява своето 
предназначение 
       

Задоволително Незадоволително Липсват

Мантинели

Преградни съоръжения

Моля, посочете общата дължина на мантинелите в задоволително 
състояние по общинската пътна мрежа, км *

         0.810 
        

Моля, посочете общата дължина на мантинелите в незадоволително 
състояние по общинската пътна мрежа, км *

        За установени опасни места, които не са обезопасени с ограничителни системи 
(наличие на дървета, стълбове, съоръжения и други препятствия в крайпътното 
пространство) 
       

         0.061 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците с необходимост от 
поставяне на мантинели по общинската пътна мрежа, км *

         0 
        

Моля, посочете видовете недостатъци на съществуващите мантинели 
по общинската пътна мрежа  *
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        Възможен е повече от един отговор 
       

✓ Засегнати от корозия

✓ Деформирани

С липсващи скрепителни и укрепващи елементи

Опасни начало и/или край

Липса на преходни елементи

Липса на "терминал/буфер"

Моля, посочете общата дължина на участъците от мантинелите по 
общинската пътна мрежа, засегнати от корозия, км *

         0.046 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците с деформирани 
мантинели по общинската пътна мрежа, км *

         0.061 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците с липсващи 
скрепителни и укрепващи елементи на мантинелите по общинската 
пътна мрежа, км *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците от мантинелите с 
опасни начало и/или край по общинската пътна мрежа, км *

         0 
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Моля, посочете общата дължина на участъците от мантинелите с 
липсващи преходни елементи по общинската пътна мрежа, км  *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на участъците от мантинелите с 
липсващи "терминали/буфери" по общинската пътна мрежа, км *

         0 
        

Моля, посочете вида на завършване на съществуващите мантинели по 
общинската пътна мрежа  *

✓ Чрез „зануляване"

✓ С „рибена опашка"

Без завършващ профил

С "терминал/буфер"

Моля, посочете броя на мантинелите по общинската пътна мрежа, 
завършващи чрез „зануляване“, бр. *

         62 
        

Моля, посочете броя на мантинелите по общинската пътна мрежа, 
завършващи с „рибена опашка“, бр. *

         1 
        



2/3/22, 9:03 AM Отпечатай

file:///C:/Users/Rujica/Desktop/2022 г/БДП/Доклад за 2021 г. и въпросник/Въпросник по БДП - попълнен/Въпросник.html 31/40

Моля, посочете броя на мантинелите по общинската пътна мрежа без 
завършващ профил, бр. *

         0 
        

Моля, посочете броя на мантинелите по общинската пътна мрежа, 
завършващи с "терминал/буфер", бр.  *

         0 
        

Моля, посочете общата дължина на преградните съоръжения в 
задоволително състояние по общинската пътна мрежа, км *

         0.018 
        

Моля, посочете общата дължина на преградните съоръжения в 
незадоволително състояние по общинската пътна мрежа, км *

         0.012 
        

Кръстовища, пешеходни пътеки, спирки на градския транспорт,
подлези и надлези, и светофарни уредби в териториалния обхват на
Вашата община

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля, посочете общия брой на кръстовищата в териториалния обхват 
на Вашата община  *
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         501 
        

Моля, посочете броя на кръстовищата, сигнализирани с пътни знаци в 
териториалния обхват на Вашата община *

         0 
        

Моля, посочете броя на кръстовищата със светофар в териториалния 
обхват на Вашата община *

         0 
        

Моля, посочете броя на нерегулираните кръстовища в териториалния 
обхват на Вашата община *

        Движението в тези кръстовища се регулира по правилото на дясностоящия 
       

         501 
        

Моля, посочете броя на кръстовищата с необходимост от промяна в 
организацията на движението в териториалния обхват на Вашата 
община *

         0 
        

Моля, посочете общия брой на пешеходните пътеки в териториалния 
обхват на Вашата община *
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         11 
        

Моля, посочете броя на сигнализираните с пътни знаци и маркировка 
пешеходни пътеки в териториалния обхват на Вашата община *

         11 
        

Моля, посочете броя на осветените сигнализирани с пътни знаци и 
маркировка пешеходни пътеки в териториалния обхват на Вашата 
община  *

         0 
        

Моля, посочете броя на пешеходните пътеки с „изнесени“ тротоари 
(вклинени в ширината на пътя тротоари) в териториалния обхват на 
Вашата община  *

         0 
        

Моля, посочете броя на пешеходните пътеки със „спасителен“ остров в 
териториалния обхват на Вашата община  *

         0 
        

Моля, посочете броя на пешеходните пътеки в териториалния обхват 
на Вашата община, изградени на 2 или повече ленти в една посока за 
движение  *

         0 
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Моля, посочете броя на пешеходните пътеки в териториалния обхват 
на Вашата община със светофарна уредба в кръстовище на уличната 
мрежа *

         0 
        

Моля, посочете броя на пешеходните пътеки в териториалния обхват 
на Вашата община със светофарна уредба в уличен участък  *

         0 
        

Моля, посочете броя на пешеходните пътеки в териториалния обхват 
на Вашата община със светофарна уредба в кръстовище на 
общинската пътна мрежа  *

         0 
        

Моля, посочете броя на пешеходните пътеки в териториалния обхват 
на Вашата община със светофарна уредба в пътен участък на 
общинската пътна мрежа *

         0 
        

Моля, посочете общия брой на спирките на градския транспорт в 
териториалния обхват на Вашата община  *

         0 
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Моля, посочете броя на спирките на градския транспорт в 
териториалния обхват на Вашата община с изграденопътно уширение 
(джоб)  *

         0 
        

Моля, посочете броя на обезопасените спирки на градския транспорт 
в териториалния обхват на Вашата община *

        Обезопасени чрез оградни съоръжения и тела, целящи недопускане на пешеходно 
движение по пътя, както и за защита на пешеходците от навлизане на ППС в пешеходното 
пространство 
       

         0 
        

Моля, посочете общия брой подлези в териториалния обхват на 
Вашата община *

         0 
        

Моля, посочете броя на подлезите в добро състояние в териториалния 
обхват на Вашата община *

         0 
        

Моля, посочете броя на подлезите в териториалния обхват на Вашата 
община с оградни съоръжения *

         0 
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Моля, посочете общия брой надлези в териториалния обхват на 
Вашата община  *

         0 
        

Моля, посочете броя на надлезите в добро състояние в териториалния 
обхват на Вашата община  *

         0 
        

Моля, посочете броя на надлезите в териториалния обхват на Вашата 
община с оградни съоръжения, недопускащи пешеходен трафик по 
улицата/пътя  *

         0 
        

Велоалеи в териториалния обхват на Вашата община

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля посочете наличие или липса на велоалеи в териротиалния 
обхват на Вашата община *

Наличие

Липса

Прилежаща инфраструктура около учебни заведения и детски градини
от гледна точка на безопасността на движението в териториалния
обхват на Вашата община
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        Места за пресичане и паркиране, предпазни огради, ограничения на скоростта, 
осветеност. Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля, посочете общия брой на учебните заведения и детски градини в 
териториалния обхват на Вашата община *

         12 
        

Моля, посочете броя на учебните заведения и детски градини със 
сигнализирани места за пресичане в териториалния обхват на Вашата 
община  *

         8 
        

Моля, посочете броя на учебните заведения и детски градини с 
пешеходни ограждения в териториалния обхватна Вашата община  *

         11 
        

Моля, посочете броя на учебните заведения и детски градини със 
забранен режим на паркиране, въведен с пътни знаци, в 
териториалния обхват на Вашата община *

         0 
        

Моля, посочете броя на учебните заведения и детски градини със 
свободен режим на паркиране в териториалния обхват на Вашата 
община *

         12 
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Автогари и прилежащата към тях инфраструктура в териториалния
обхват на Вашата община

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля посочете наличие или липса на автогари в териториалния обхват 
на Вашата община *

Наличие

Липса

ЖП гари и прилежащата към тях инфраструктура в териториалния
обхват на Вашата община

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля посочете наличие или липса на ЖП гари в териториалния обхват 
на Вашата община  *

Наличие

Липса

Обществен транспорт в териториалния обхват на Вашата община

        Информацията се попълва на база оглед на място 
       

Моля, посочете наличие или липса на превозни средства за 
обществен транспорт в териториалния обхват на Вашата община  *

Наличие

Липса
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Автобуси, извършващи транспорт в системата на училищното и
предучилищното образование, в териториалния обхват на Вашата
община

        Брой, средна възраст и техническо състояние. Информацията се попълва на база оглед 
на място 
       

Моля посочете наличие или липса на автобуси, извършващи 
транспорт в системата на училищното и предучилищното образование, 
в териториалния обхват на Вашата община  *

Наличие

Липса

Информация за автобусите, извършващи транспорт в системата на
училищното и предучилищното образование, в териториалния обхват
на Вашата община

Моля, посочете броя на училищните автобуси, извършващи транспорт 
в системата на училищното и предучилищното образование, в 
териториалния обхват на Вашата община  *

         6 
        

Моля, посочете средната възраст на училищните автобуси, 
извършващи транспорт в системата на училищното и предучилищното 
образование, в териториалния обхват на Вашата община  *

до 5 г.

6-10 г.

11-15 г.

над 15 г.



2/3/22, 9:03 AM Отпечатай

file:///C:/Users/Rujica/Desktop/2022 г/БДП/Доклад за 2021 г. и въпросник/Въпросник по БДП - попълнен/Въпросник.html 40/40

Моля, посочете техническото състояние на училищните автобуси, 
извършващи транспорт в системата на училищното и предучилищното 
образование, в териториалния обхват на Вашата община  *

Добро

Лошо
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