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Проект: „Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т”, 
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регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България
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П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Бяла изпълнява проект: “Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to 

TEN-T infrastructure” („Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфра-
структурата на мрежата ТЕN-Т“), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата 
Interreg V-A Румъния – България.

По време на изпълнението на проекта бе разработена интегрирана система за монито-
ринг на трафика, като се реализираха следните дейности:

• Изграждане на съвместна система за управление на трафика, включително: Изготвяне 
на план за управление на трафика; Изпълнение на съвместна система за управление на 
трафика;

• Интегрирана осведомителна система за предприемане на мерки за безопасност на дви-
жението, включително: Картографиране на местата с концентрация на пътно-транспортни 
произшествия и разработване на интегрирана система за информираност в двете общности; 

• Проучване на трафика и нуждите от развитие на пътната инфраструктура за трансгра-
ничния регион; 

• Изготвяне на проучване – „Нови подходи в областта на управлението на трафика и мер-
ките за безопасност на движението“.

Изграждането на система за управление на трафика, съвместно с окръг Гюргево (Водещ 
партньор по проекта) е ново решение, което досега не е внедрявано в пътни сектори от това 
ниво, но което привежда транспортните условия към настоящите стандарти в останалата 
част от Европейския съюз.

Това ново решение е представено чрез внедряване на модул/ приложение, което по-
лучава данни в реално време от сензорите на системата за наблюдение на трафика. Моду-
лът е достъпен за използване от всички потребители, които ще се възползват от следните 
примерни функции: достъп до незабавна информация за трафика по маршрути, известия 
и новини, които имат силно въздействие върху трафика, достъп до очакваното време за 
пътуване и алтернативни маршрути, изчислени на базата на най-кратко разстояние и най-
кратка продължителност, използвайки данни, събрани от сензори, достъп до информация 
за пътната настилка, споделяне на пътния трафик в социалните медии (Facebook, Twitter), 
изпращане на произшествие, плътност на трафика, пътни работи.

Възможността на потребителите да изпращат информация към модула ще помогне за 
актуализиране в реално време на информацията за трафика, инцидентите и предложения 
за нови мерки срещу инциденти.

Във връзка с изграждането на съвместната система за управление на трафика в ра-
йона на Бяла – Гюргево, на 30.07.2021 г. Община Бяла организира работна среща „Как 
да подобрим мерките за безопасност на движението в трансграничната зона Гюргево - 
Бяла?“ и конференция на тема: „Нови подходи в областта на управлението на трафика 
и мерките за безопасност на движението“. На събитията ще присъстват представители 
на окръг Гюргево, местни организации и институции, НПО и др.


