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Проекти на НКСИП
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Европейска нормативна рамка

 Директива 2010/40/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 7 

юли 2010 година относно рамката за внедряване на 

интелигентните транспортни системи в областта на 

автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове 

транспорт

 Commission Delegated Regulation (EU) No 305/2013 относно 

хармонизирано предоставяне на eCall на територията на ЕС;

 Commission Delegated Regulation (EU) No 886/2013 относно данните 

и процедурите за осигуряване на минимален набор от универсални 

и безплатни услуги, имащи отношение към безопасността на 

движение;

 Commission Delegated Regulation (EU) No 885/2013 относно 

предоставянето на информационни услуги за безопасни и сигурни 

паркинги за товарни автомобили.



4

Национална нормативна рамка

 Директива 2010/40/ЕС е транспонирана чрез следните 

нормативни актове:

▪ Глава 6 „а“ Внедряване и използване на интелигентни 

транспортни системи в областта на автомобилния 

транспорт и интерфейси с останалите видове 

транспорт от Закон за автомобилните превози

▪ Наредба за условията и реда за внедряване на 

интелигентните транспортни системи в областта 

на автомобилния транспорт и за интерфейси с 

останалите видове транспорт (в сила от 29.01.2013 г., 

приета с ПМС № 14 от 21.01.2013 г.)
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Европейска ИТС архитектура

 Разработването на ИТС архитектура на базата на европейската ИТС 

архитектура FRAME включва следните дейности:

▪ извършване на дългосрочна оценка на нуждите;

▪ дефиниране на архитектурата от функционална гледна точка, 

както и описание на потоците от данни;

▪ дефиниране на оператори и терминали;

▪ извършване на цялостен анализ „разходи-ползи“ (АРП) на 

системата, както и дефиниране на рамка за извършване на АРП 

за отделните системни компоненти;

▪ дефиниране на организационната рамка за внедряване на 

системата;

▪ извършване на формализирана оценка на риска.
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Нужди

Функционални изисквания

Архитектура и компоненти на системата

Конкретни технически изисквания

Процес на разработване на ИТС
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Оценка на нуждите (1/3)

А.  Подобряване на реакцията при инциденти

▪ Идентифициране на инциденти на пътя

▪ Активно управление на пътнотранспортните 

потоци в случай на инцидент

▪ Скъсяване на времето за реакция в случай на 

инцидент

▪ Незабавно информиране на водачите в случай на 

инциденти
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Оценка на нуждите (2/3)

Б.  Оптимизиране на пътното поддържане

▪ Правилно разчитане на момента за разпръскване 

на химикали, предотвратяващи замръзване

▪ Събиране на информация за обема и вида на 

движението

▪ Реакция при претоварване

▪ Планиране на пътното поддържане спрямо броя, 

обема и теглото на превозните средства
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Оценка на нуждите (3/3)

В.  Подобряване на комфорта и информираността 

на водачите

▪ Информиране на водачите при влошено 

функциониране на пътя

▪ Информиране на водачите относно 

метеорологичната обстановка
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Ниво на обслужване за АМ (1/2)

 Видеонаблюдение - CCTV камери при всички 

площадки за отдих; обзорни IP камери при всички 

пътни възли

 Оборудване за регистриране на трафика -

датчици за определяне класа на ППС в 

непосредствена близост до най-използваните 

пътни възли и характерни места на натоварен 

трафик по автомагистралата
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Ниво на обслужване за АМ (2/2)

 Светлинна сигнализация – преди пътните възли, 

както и индивидуални светлинни знаци на 

подходящи разстояния, указващи препоръчителна 

скорост, актуални метеорологични данни, 

евентуална опасност от задръствания

 Метеорологични станции – на всеки 20-30 км и 

„опростени“ станции на всяко мостово съоръжение

 Система за спешно обаждане – само при 

участъци с над 25 000 AADT



12

ИТС на Лот 3 на АМ „Струма“

Метеорологична станция

Камера за видеонаблидение

Знак с променливо съдържание

Център за управление

Станция за регистриране на трафика
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ИТС на Етап 1 на АМ „Хемус“

Метеорологична станция

Камера за видеонаблидение

Знак с променливо съдържание

Център за управление

Станция за регистриране на трафика
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Финансиране на ИТС за пътища

 ОПТТИ 2014-2020:

▪ Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната 

инфраструктура по „основната” и „разширената”  

Трансевропейска транспортна мрежа“

▪ Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и 

услугите - внедряване на модернизирана 

инфраструктура за управление на трафика, 

подобряване на безопасността и сигурността на 

транспорта“

 ОПРР 2014-2020: 

▪ Приоритетна ос 2: „Регионална и местна достъпност“
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Следващи стъпки

 Изработване на национална стратегия и план за 

действие за ИТС

 Изработване на национална ИТС архитектура на 

базата на FRAME
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