ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2020 Г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Мярка

Срок

Финанс
ов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор за
изпълнение

Отговорна
институция

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: РЕГУЛАЦИОННА РАМКА
Планиране на политиката
по БДП:
Разработване на областни и
общински План-програми за
БДП за 2021 г.

ноември –
декември
2020 г.

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Плановост на
политиката по
БДП на
общинско и
областно ниво

Разработени и
приети
областна и
общински план
програми по
БДП за 2021 г.

Членове на
ОКБДП

постоянен

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Интегрираност
на политиката
по БДП на
общинско и
областно ниво

Изпълнени
план –
програми за
2020 г. на
общинско и
областно ниво

Членове на
ОКБДП

Пълноценно интегриране
на политиката по БДП
във всички секторни
политики, имащи
отношение към БДП:
Текущо интегриране на БДП
в политиките на
организациите на областно
и общинско ниво чрез
изпълнението на планпрограмата на ОКБДП по
БДП

Отчитане, мониторинг и
оценка по политиката по
БДП:
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Докладване на изпълнени
мерки по БДП на
тримесечна база на
заседанията на ОКБДП
Подготовка на годишен
областен доклад по БДП на
ОКБДП
Изпълнение на единна
система за мониторинг,
оценка и контрол на
изпълнението на
областните/общински план
програми и мерки по БДП
2021-2030

На тримесе
чие

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Отчетност на
политиката по
БДП на
общинско и
областно ниво

Докладвано
изпълнение на
план програми
за 2020 г. на
общинско и
областно ниво

Членове на
ОКБДП

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Подобряване на
БДП на
общинско и
областно ниво
посредством
изпълнение на
взетите
решения в
рамките на
ОКБДП

Изпълнени
решения на
ОКБДП и
изпълнени
мерки по
заложените в
план програмите на
общинско и
областно ниво

Членове на
ОКБДП

Януари 2021
г.
Постоянен

Пълноценна дейност на
областните комисии по
БДП като двигател на
процесите по
подобряване на БДП на
областно ниво:
Изпълнение на взетите
решения на заседанията на
областните комисии по БДП

Постоянен

Извършване на анализ на
областно ниво от страна
на областните комисии
по БДП на адекватността,
своевременността и
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ефективността на
спасителната верига при
настъпило
пътнотранспортно
произшествие (ПТП):
Докладване от съответните
членове на областните
комисиите

На тримесе
чие

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Повишаване на
готовността за
адекватна
реакция за
справяне с
тежки ПТП
Изграждане на
капацитет за
справяне с
тежки ПТП

Докладване на
всяко
тримесечие от
членовете на
съответните
институции,
участници в
спасителната
верига

Членове на
ОКБДП

Проведени
заседания на
общински
комисии в
общините

Всички
общини на
територията
на областта

Създаване и активизация
на общински комисии по
БДП:
Създаване на общински
комисии по БДП там, където
такива не съществуват
Активизиране на дейността
на съществуващите
общински комисии по БДП

2020

-

Бюджет на
общините

По-добра
координация и
работа на
общинските
комисии по БДП
при изпълнение
на заложените
мерки и цели в
планпрограмите за
2020 г.

Да се посочи информация за
всички общини на
територията на областта,
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като се поясни: дали в
общината съществува
общинска комисия; ако не –
кога предстои да се
създаде; как се предвижда
да се активизира дейността.
Община Ямбол:

В община Ямбол има действаща комисия по БД

Община Тунджа:

Не е представена информация

Община Стралджа:

Не е представена информация

Община Елхово:

Проведени заседания, кампании и инициативи Популяризиране ролята на общинскатаа
комисия по БДП пред обществеността и осигуряване на прозрачност в работата й

Община Болярово:

Не е представена информация

Обучение на заетите в
структурите, имащи
отношение към БДП:
Провеждане на обучения за
областните комисии по БДП,
организирани от ДАБДП

Съгласно
график на
ДАБДП

-

Бюджет на
ДАБДП

Повишаване на
административния капацитет
в областта на
БДП

Проведени
обучения

Членове на
ОКБДП

Постоянен

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Унифициране на
стандартите и
методологията
по БДП от
всички

Изпълнени
методически
указания на
ДАБДП,
насочени към

Членове на
ОКБДП

Провеждане на съвместни
обучения за служители от
ключовите институции с
компетенции по БДП,
организирани от ДАБДП
Унифициране на
работните стандарти и
методологията по БДП за
работа в различните
териториални поделения
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на държавните
структури:

териториални
поделения на
държавни
структури,
имащи
отношение към
БДП на
територията на
областта

Изпълнение на методически
указания на ДАБДП към
териториални поделения на
държавните структури на
общинско и областно ниво

унифициране
на работните
стандарти и
методология
по БДП за
работа в
различни
териториални
поделения на
държавните
структури

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: ПОВЕДЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Подготовка и провеждане
на обучителни,
образователни,
информационни и
популяризиращи
инициативи за опазване
живота и здравето на
хората в пътното движение
на областно и общинско
ниво:

Постоянен

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Членове на
ОКБДП

30.06.2020
/до края на
учебната
година/

Текущи
разходи

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
обучения по
първа помощ с
ученици от
6кл. В 4
училища в
общините
Ямбол,
Стралджа,
Елхово и

БЧК, МВР,
училища,
община
Тунджа

Моля попълнете по-долу
инициативите на отделните
членове в ОКБДП, като
посочите конкретика
БЧК, ОД МВР, РУО,
общини
Детско полицейско
управление
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„Да запазим децата на
пътя“ – общински и
областна викторина по
безопасност на движението
за ученически екипи

Световен ден на първата
помощ – информационна
кампания и публични
демонстрации

Европейски ден без жертви
на пътя

Световен ден в памет на
жертвите при ПТП

м. април

Тунджа, общо
94

м. септември

Проведени
общински и
областна
викторина за
състезателни
отбори с
ученици от 5 –
те общини

м.
септември

Проведени
открити уроци
по пътна
безопасност и
първа помощ с
деца от
детските
градини и
училища

м.
ноември

м.
ноември

Проведена
информационн
а кампания,
брифинг с
институциите и
открити уроци
с деца от
детските
градини и
училища
Заупокойна
панахида в
памет на
жертвите от
пътнотранспор

БЧК, РУО,
ОДМВР,
СБА,
училища,
община
Тунджа

БЧК, детски
градини и
училища,
община
Тунджа

БЧК, СБА,
детски
градини и
училища,
община
Тунджа

БЧК, МВР,
СБА, детски
градини и
училища,
община
Тунджа

Акция „Зима“
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тни
произшествия
Целогодишно
по график
Работни срещи с кандидати
за водачи на МПС

м.
октомври
Еднодневна
кръводарителска акция в
ОА
По график
Тренировъчни учения за
действие в ситуация на
пътен инцидент с
множество пострадали
Организиране и провеждане
на ведомствени обучения,
организирани от
съответните институции за
техните служители,
работещи в областта на
БДП

Проведена
информационн
а кампания на
ключови
кръстовища в
Ямбол
Проведени
работни срещи
с кандидати за
водачи на МПС
от курсовете
от ПДП,
организирани
от БЧК

БЧК,
ОДМВР,
СБА, детски
градини и
училища,
община
Тунджа
БЧК, ОДМВР

БЧК, ОА,
кръвен
център
БЧК и
партньори

постоянен
Проведена
кръводарителс
ка акция
Проведени
тренировъчни
занятия

МВР, ИААА,
АПИ, общ.
КБДП,
община
Ямбол

Докладна от
отговорните
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Общини

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

институции,
информация –
регулярно за
заседания на
ДОККПБДП и
годишно в
Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Общини

Ямбол

Целогодишно
по график

Областна администрация

До
30.12.2020г.

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Областна
администрац
ия

Постоянен

-

Бюджет на
областна
администрация
и общините

Подобрена
безопасност на
служителите

Въведена
система от
мерки

Областна
администрац
ия, общини

Подобряване безопасността
на движението по пътищата
в област Ямбол
Рутинно и системно
прилагане на комплекс
от мерки по БДП спрямо
работещите в
организациите на
бюджетна издръжка за
предпазването им от ПТП
при взаимодействие с
пътната система съгласно
разработената от ДАБДП
стандартизирана
методология:
Приемане, прилагане и
контрол на вътрешни
правила за подобряване на
БДП в организациите на
бюджетна издръжка
Моля по-долу попълнете
конкретика за областта и по
общини – дали има система

8

от мерки и ако не - кога се
предвижда въвеждането на
такава система от мерки в
общините през 2020 г.
Областна администрация
Ямбол

Община Тунджа:

Мерките за предпазване на служителите и работниците от наранявания или загуба на живот в
резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа са въведени и утвърдени със
Заповед № РД-01-00107/19.08.2019г. на Областен управител на област Ямбол.
I. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПТП
1. Провеждане на встъпителен/периодичен инструктаж за безопасност на движението по
пътищата на всички служители.
2. Използване на безопасен вид транспортно средство.
3. Използване на техническо изправно и безопасно превозно средство.
4. Проверка на квалификацията и уменията на водачите.
5. Проверка на рисковия профил на водачите.
6. Неизползване на мобилни телефони или други електронни устройства по време на
движение.
7. Да не се управлява МПС под въздействие на алкохол или други упойващи субстанции.
8. Провеждане на курсове по оказване на първа помощ.
9. Избор на маршрут за осъществяване на служебните пътувания.
II. НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАВМАТИЗМА, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ПТП
1. Използване на предпазни средства по време на транспорт.
III. НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ НАСТЪПИЛО ПТП
1. Реакция след настъпване на ПТП.
Подобрена безопасност на служителите. Въведена система от мерки.

Община Стралджа:

Не е представена информация

Община Елхово:

Провеждане на съвместни обучения за служители от ключови институции на областно и
общинско ниво с компетенции по БДП,
Не е представена информация

Община Ямбол:

Община Болярово:

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Използване на метода за
широко обхватен
контрол като един от
основните методи за
контрол:
Провеждане на
специализирани операции
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на ОДМВР и областните
отдели на ИААА

Постоянен

-

Бюджет на
ОДМВР и ИААА

Областният отдел
„Автомобилна
администрация“, съвместно
с органите на ОДМВР, да
засили контролната дейност
по отношение на
крайпътните проверки
относно времето на
управление и почивките на
водачите при извършване
на обществен превоз на
пътници и товари и превози
за собствена сметка –
особено в тъмните часове
на денонощието.

По-малко
нарушения на
ЗДП и по-малко
жертви на пътя

Проведени
операции

ОДМВРЯмбол
ИААА Ямбол

Подобряване на
функционалните
задължения на
областни и
общински
администрации
по въпросите,
свързани с БДП

Определени
лица/звена по
БДП в
съответните
институции

Областна
администрац
ия – Ямбол
и общини

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изрично регламентиране
на пътната безопасност
във функционалните
задължения на
общинските
администрации:
Обезпечаване на
общинската администрация
с лице/лица, с подходяща
квалификация и
компетенции, отговорно/и
за пътната безопасност

Да се посочи информация за
всички общини на
територията на областта,

Постоянен

-

Средства от
бюджета на
съответната
институция
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като се конкретизира как
мярката се обезпечава в
съответната община.
Община Ямбол:

Провеждане на беседи, обучения, ежедневни, периодични и месечни инструктажи по
Безопасност на движението по пътищата.

Община Тунджа:

Подобряване на функционалните задължения на общинската администрация по въпроси
свързани с безопасността на движението по пътищата.

Община Стралджа:

Не е представена информация

Община Елхово:

Включване на допълнителни задължения в длъжностната характеристика на секретаря на
Общинската комисия по безопасност на движението свързани с вменяване на отговорности по
безопасност на движението.
Не е представена информация

Община Болярово:
Извършване на анализ и
оценка на организацията
на дейностите по
управление на пътната
инфраструктура в
общинските
администрации с цел
оптимизацията ѝ:

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Оптимизиране
на общинската
дейност по БДП

Изпълнени
мерки

Общини

Моля посочете информация
за всички общини на
територията на областта –
как ще се изпълни мярката
във всяка една от тях.

Община Ямбол:

Община Тунджа:

Подобряване на инфраструктурата в Община Ямбол с предвидени ремонтни дейности на
общинската пътна мрежа. Изсичане на храсти, поставяне на липсващи пътни знаци, опресняване
на хоризонталната маркировка, закърпване на дупки с асфалт, извършване на текущи ремонти
в участъци от пътната мрежа, които са в лошо състояние.
Оптимизиране на общинската дейност по безопасност на движението по пътищата. Анализ и
оценка на организацията на дейностите по управление на пътната инфраструктура.
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Община Стралджа:

Не е представена информация

Община Елхово:

Управление на безопасността в населените места; Повишаване безопасността по общинските
пътища;Засилена контролна дейност; Повишаване на гражданската информираност.

Община Болярово:

Не е представена информация

Извършване на детайлни
технически обследвания
и инженерноикономически анализи,
предхождащи
съставянето на
инвестиционните
програми за въздействие
върху пътната
инфраструктура, както
текуща и системна
оценка на безопасността
от страна на стопаните на
пътищата (областни
пътни управления,
общини):
Прилагане на методика за
планиране и управление на
дейностите по
републикански пътища,
разработена от АПИ
Прилагане на методика за
планиране и управление на
дейностите по общински
пътища и улици,
разработена от ДАБДП
методическо указание

Постоянен

Бюджет на
АПИ/ОПУ
-

Постоянен
-

Бюджет на
ДАБДП,
общински
бюджет

Ефективно
поддържане и
подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Разработена и
прилагана
методика

АПИ/ОПУ

Ефективно
поддържане и
подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Разработена и
прилагана
методика

ДАБДП
Общини
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Предвиждане на
приоритетни
бюджетирани мерки по
безопасност на пътната
инфраструктура в
областните и общински
планове и програми, на
база извършените анализ
и оценка:
Изпълнение на годишните
план-програми на
областните комисии по БДП,
базиращи се на годишните
инвестиционни програми на
общините

Постоянен

-

Бюджет на АПИ,
Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
инфраструктура

Разработени и
изпълнени
мерки по
пътната
инфрастр.

АПИ/ОПУ
Общини

4 пъти
годишно

-

Бюджет на
съответните
институции

Подобряване на
безопасността
на движението

Проведени
заседания на
ОКБДП

Общини
ОПУ
ОДМВР

Координация и
взаимодействие между
стопаните на пътища
(общинските
администрации,
областните пътни
управления) и органите
на МВР с цел съвместни
действия по подобряване
на безопасността на
пътната инфраструктура,
чрез дейността на
Областните комисии по
БДП:
Провеждане на минимум
четири годишни заседания
на областните комисии по
БДП
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по пътищата на
областно ниво;
Подобрена
координация
между
институциите на
областно ниво
по въпросите на
БДП
Изпълнение на
механизъм за събиране,
обобщаване и анализ
на данни от общините
за състоянието на
пътната
инфраструктура в
единна система от база
данни:
Съдействие за създаване на
масив от информация с
необходимите
функционални
характеристики след
набирането на
информацията от стопаните
на пътищата

Постоянен

-

Бюджет на
ДАБДП,
АПИ/ОПУ,
общини

Подобряване на
безопасността
на движението
по пътищата на
общинско и
областно ниво
чрез събиране и
обобщаване и
анализ на
данните от
стопаните на
пътищата

Създаване на
ГИС базиран
масив от
информация с
необходимите
функционални
характеристики

ДАБДП,
АПИ/ОПУ,
общини

Извършване на анализ от
стопаните на пътя на
тежки ПТП и оценка на
риска от гледна точка на
влиянието на пътната

14

инфраструктура върху
тяхното настъпване
Обследване на пътната
обстановка в аварийния
участък за откриване
недостатъци в пътните
условия

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
ОДМВР, общини

Подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Обследвани
аварийни
участъци,
докладвани на
заседанията на
областната
комисия по
БДП

АПИ/ОПУ,
общини
ОДМВР

постоянен

-

Средства от
бюджета на
съответната
институция –
общини, ОПУ,
ОДМВР

Информираност
за участъци с
висока
концентрация
на ПТП и
намаляване на
пътно
транспортния
травматизъм

Предприети
мерки по
информиране
на водачите за
участъци с
висока
концентрация
на ПТП

общини,
ОПУ, ОДМВР

Постоянен

-

Изпълнени
мерки по

АПИ/ОПУ

Информиране на
водачите за пътни
участъци с висока
концентрация на ПТП
(различно от нормативно
заложената пътна
сигнализация)
Информиране на водачи за
участъци с висока
концентрация на ПТП и
намаляване на пътно
транспортния травматизъм

Изпълнение на
целенасочени
инвестиции в пътни
участъци с най-висока
концентрация на ПТП
и/или с най-висок
потенциал за
намаляване на риска от
ПТП:
Обезопасяване на
идентифицираните рискови
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участъци, в т.ч. със
съответни контролнотехнически средства,
съгласувани със службите
на ОД на МВР

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини, ОДМВР

Обезопасеност
на рисковите
участъци

обезопасяване
на рисковите
участъци

Общини,
ОДМВР

Бюджет на
общините

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

Изпълнени
мерки за
устойчива
градска
мобилност

Общини

Разработване и
изпълнение на мерки за
устойчива градска
мобилност от общините
като част от общински
планове за развитие,
интегрираните планове
за градско
възстановяване и
развитие и Транспортнокомуникационни схеми
към Общите
устройствени планове на
населените места:
Извеждане на транзитните
потоци извън населените
места за успокояване на
движението на входно –
изходните артерии в
населените места, през
които преминават транзитно
трасета от републиканската
пътна мрежа,
намаляване на трафика и
задръстванията,
повишаване на
безопасността на
движението и осигуряване
свободния поток на
автомобилния трафик изграждане на
околовръстни пътища;

Постоянен

-
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Изграждане на оптимални
връзки и висока степен на
съответствие между
различните видове
транспорт, гарантиращи
безопасна скорост, комфорт
и благоприятна атмосфера
на мобилността
Въвеждане на алтернативни
форми на придвижване за
ограничаване на
движението и ползването
на лични моторни превозни
средства в пътни участъци с
натоварен трафик
Развитие на обществения
градски транспорт по
отношение на удобство,
комфорт, точност и
комуникативност
Да се представи по-долу
информация за предвидени
мерки за всички общини на
територията на областта.

Община Ямбол:
Промяна в организацията
на движение с цел
разтоварване на трафика,
обособяване на участъци и
зони за престой и
паркиране и др.

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

Въведена
система от
мерки за да
бъдат
получени
желаните
резултати.

Община
Ямбол
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Община Тунджа:

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Община Стралджа:

Постоянен

…………..

Бюджет на
общината

Постоянен

-

Постоянен

…………..

Не е представена
информация

Община Елхово:
Решения на Общинската
комисия по безопасност на
движението като резултат
от текущо анализиране на
динамичните промени в
трафика в обхвата на
урбанизираните територии
за промяна в организацията
на движение за извеждане
на същият по периферията
на населените места и
извън тях, чрез поставяне
съответната сигнализация.
Община Болярово:
Не е представена
информация

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност
Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

неприложимо

Община
Тунджа

…………..

Община
Стралджа

Бюджет на
общината

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

Намаляване
броя на ПТП

Община
Елхово

Бюджет на
общината

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и

…………..

Община
Болярово
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подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност
Организация на
движението в
населените места:
Разработване, приемане и
изпълнение на генерални
планове за организация на
движението в населените
места

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Подобряване на
БДП

Разработени,
приети и
изпълнени
генерални
планове

Общини

Постоянен

-

Бюджет на
общините/ОПУ

Обучен
персонал

Изпълнени
мерки за
подсигуряване
на дейността

Общини,
ОПУ

Постоянен

-

Подсигуряване
дейността на
персонала, отговарящ
за безопасността на
пътната
инфраструктура в
общините/ОПУ:
Обезпечаване на
материално-техническата
база на работещите в
общините/ОПУ
Повишаване на
квалификацията на
персонала в общините/ОПУ
Стандартизиране на
изискванията към
изпълнителите на
инженеринг и
строителство на пътна
инфраструктура:

АПИ/ОПУ
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Използване на типови
договорни условия и
изисквания на възложителя
към изпълнителите

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини

Подобрено
управление на
договорите за
изграждане,
ремонт и
поддържане на
пътната
инфраструктура

Изпълнени
мерки за
подобрено
изпълнение на
договорите

Общини

Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
инфраструтура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки за
подобряване
на пътната
инфрастр. и
повишаване на

Общини

Изискване за внедрена
система за управление на
безопасността на движението
съгласно стандарт БДС ISO
39001:2014 към
изпълнителите на
строителство на пътна
инфраструктура
Прилагане на ефективен
контрол при управление на
договорите за проектиране и
строителство
Изпълнение на мерки по
изграждане,
рехабилитация, текущ
ремонт и поддръжка на
общинска и улична пътна
инфраструктура, на база
обследване, анализ и
оценка на безопасността
й - изпълнение на мерки
съгласно годишните
инвестиционни програми
на общините и
стратегиите по БДП:
Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура, включващи
пътните платна, тротоарите,
банкетите, местата за
паркиране, подлези и
надлези, мостове, спирките
на градския транспорт,

Постоянен

-
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крайпътните пространства и
др. чрез въздействие върху
настилки, хоризонтална
маркировка и вертикална
сигнализация, осветление,
ограничителни системи,
растителност, поставени
рекламни съоръжения и
крайпътни обекти, и др.

пътната
безопасност

Да се представи по-долу
информация за предвидените
конкретни инфраструктурни
мерки за всички общини на
територията на областта

Община Ямбол:
Осветление на пешеходни
пътеки и спирки, монтиране
на ограничителни системи,
монтиране на изкуствена
неравности на платното за
движение, поставяне на
пътни знаци.
Община Тунджа:
Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура, включващи
пътните платна, тротоарите,
банкетите, местата за
паркиране, подлези и
надлези, мостове, спирките
на градския транспорт,
крайпътните пространства и
др. чрез въздействие върху
настилки, хоризонтална
маркировка и вертикална

Постоянен

…………..

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки, които
довеждат до
повишена
безопасност на
участниците в
движението

Община
Ямбол

Постоянен

525000

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

20 км

Община
Тунджа
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сигнализация, осветление,
ограничителни системи,
растителност, поставени
рекламни съоръжения и
крайпътни обекти, и др.
Община Стралджа:
Не е представена
информация

Постоянен

…………..

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

………………

Община
Стралджа

Община Елхово:
Поддържане на пътната
инфраструктура в безопасно
състояние, чрез извършване
на различни ремонтновъзстановителни работи по
пътищата, вкл. и почистване
на растителността от
местата с ограничена
видимост

Постоянен

Финансо
в ресурс
от
Операти
вни
програм
и

ДФЗ
ПМС

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Извършени
основни и
текущи
ремонти

Община
Елхово

Постоянен

…………..

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

………………

Община
Болярово

Предприемане на действия
за поддържане в изправно
състояние на
хоризонталната и
вертикална маркировка
Община Болярово:
Не е представена
информация
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Изпълнение на мерки по
изграждане,
рехабилитация, текущ
ремонт и поддръжка на
републиканска пътна
инфраструктура, на база
обследване, анализ и
оценка на безопасността
й - изпълнение на мерки
съгласно годишните
инвестиционни програми
на АПИ/ОПУ:

Постоянен

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

АПИ/ОПУ

Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура

Предприемане на
цялостни обходи и
огледи на състоянието
на общинската и
уличната пътна мрежа,
съвместно между
общинските
администрации и ОД на
МВР, преди настъпване
на летния сезон,
началото на учебната
година и настъпване на
зимния сезон:
Създаване на работна
организация

Общини и
териториалн
и структури
на ОДМВР

Мин. 3 пъти
годишно

-

Средства от
бюджета на
съответната
институция

Подобряване на
безопасността
на движение по
пътищата на
общинско и
областно ниво

Извършени
проверки и
обходи

Общини,
ОПУ, ОДМВР

Изпълнени
мерки по
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Подобряване на
координацията
между
институциите
членове на
ОКБДП

огледи на
състоянието на
общинската и
уличната
пътна мрежа,
съвместно
между
общинските
администрации
и ОД на МВР,
докладване на
обходите и
заключенията

Текуща актуализация на
организацията и
безопасността на
движение в градовете:
Анализ на конкретни
участъци с неясна
сигнализация и
необходимост от
премахване на излишни
знаци, табели и маркировка

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки

Общини

Анализ на състоянието и
мерки за развитие на
ограничителни системи за
пътища
Развитие на система за
контрол и управление на
трафика
Докладване на изпълнените
мерки на заседанията на
областните комисии по БДП
Моля посочете планираните
за 2020 г. от всички общини
конкретни мерки.
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Община Ямбол:
Анализиране на участъци от
уличната мрежа на град
Ямбол за липсващи или
наличие на пътни знаци с
неясни указания.

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Община Тунджа:

Април 2020г.

2000

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Постоянен

………..

Бюджет на
общината

Постоянен

Текущи
разходи

Бюджет на
общината

Анализ на конкретни
участъци с неясна
сигнализация и
необходимост от
премахване на излишни
знаци, табели и маркировка

Изготвена база
данни на
пътните знаци
в град Ямбол,
актуална към
2020 година,
съвместно
между
общинска
администрация
и ОД на МВРЯмбол,
Оптимизиране
на
сигнализацият
а с пътни
знаци

Община
Ямбол

Подобрена
пътна
безопасност

………..

Община
Стралджа

Подобрена
пътна
безопасност

Постигнати
резултати

Община
Елхово

Община
Тунджа

Анализ на състоянието и
мерки за развитие на
ограничителни системи за
пътища
Община Стралджа:
Не е представена
информация
Община Елхово:
Провеждане на периодични
заседания на комисията по
безопасност на движение
към Община Елхово за
анализиране и вземане на
адекватни мерки, като:
поставяне на камери за
наблюдение на трафика;
поддържане на
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вертикалната и
хоризонталната пътна
маркировка; подобряване
на пътната инфраструктура;
ограничаване на скоростта
на движение в проблемни
райони; изкърпване на
нарушени участъци от
пътните платна по улиците
на гр. Елхово и селата;
възстановяване и подмяна
на остарели пътни знаци.
Община Болярово:

Постоянен

………..

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

………..

Община
Болярово

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобряване на
информираността

Изпълнени
мерки

Общини

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Ограничаване
на скоростта;

Изпълнение
мерки

Общини

Не е представена
информация
Информираност за
въведени ВОБДП и други
ограничения по пътища и
улици:
Създаване на работна
организация за контрол на
поставянето на
информационни табели и
оповестяване на въведени
ВОБДП на обществеността
Ограничаване на
скоростта в
урбанизираните
територии
Моля посочете планираните
за 2020 г. от всички общини
конкретни мерки.

Намаляване на
пътния
травматизъм
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Община Ямбол:
Поставяне на изкуствени
неравности на пътното
платно с цел намаляване
скоростта на движение на
МПС в населените места.

Постоянен

Община Тунджа:

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Намаляване на
пътния
травматизъм

10000

Изграждане на изкуствени
неравности.

Бюджет на
общината

Постоянен

…………….

Не е представена
информация

Община Елхово:
Ограничаване на
възможностите за движение
с високи скорости чрез
изграждане на изкуствени
неравности върху уличните
платна и системи за
видеонаблюдение и контрол

Ограничаване
на скоростта;

Изпълнени
изкуствени
неравности на
пътното
платно,
сигнализирани
със
съответните
пътни знаци.
Изградени
изкуствени
неравности

Община
Ямбол

…………….

Община
Стралджа

Община
Тунджа

Намаляване на
пътния
травматизъм

В община Тунджа има
изградена общинска система
за видеонаблюдение
Община Стралджа:

Ограничаване
на скоростта;

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм

Постоянен

Текущи
разходи

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;

Община
Елхово

Намаляване на
пътния
травматизъм

Извършване на
мероприятия свързани с
нормативно определените
начини и средства за
ограничаване на скоростта
за движение.
Община Болярово:

Постоянен

…………….

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;

…………….

Община
Болярово
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Не е представена
информация

Намаляване на
пътния
травматизъм

Защита на уязвимите
участници в движението:
Създаване и прилагане
на система за контрол на
настилките:
Обезопасяване на
пешеходното и велосипедно
движение

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки и
защитени
участници в
движението.

Община
Ямбол

5000

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Пешеходни
пътеки

Община
Тунджа

…………….

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

…………….

Община
Стралджа

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Община Ямбол:
Монтиране на предпазни
оградни пана около
учебните заведения и
паркове.

Постоянен

-

Община Тунджа:
Поддържане в добро
състояние на маркировка и
предпазни парапети

Постоянен

Община Стралджа:

Постоянен

Специално обезопасяване
на зоните на учебни и
детски заведения

Общини

Моля посочете планираните
за 2020 г. от всички общини
конкретни мерки.

Не е представена
информация
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Община Елхово:
Освежаване на пешеходните
пътеки , поставяне на
съответните пътни знаци,
сигнализиращи движението
на пешеходци и
велосипедисти.

Постоянен

Текущи
разходи

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
дейности

Община
Елхово

Постоянен

…………….

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

…………….

Община
Болярово

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Контрол по
възстановяване
на настилките

Изпълнени
мерки по
контрол

Общини

Поставяне и текуща
поддръжка на предпазни
парапети пред входовете на
детски градини и учелища и
съответната хоризонтална и
вертикална маркировка.
Община Болярово:
Не е представена
информация

Създаване и прилагане
на система за контрол на
настилките:
Възстановяване на пътна
инфраструктура след
извършени инвестиционни
мероприятия от страна на
експлоатационни дружества

Гаранция за
възстановяването

Освобождаване на
пътното платно от спрели
и паркирани автомобили,
за намаляване на
задръстванията и
ускоряване
придвижването на МПС:
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Изграждане на подземни и
надземни паркинги

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Изградени
паркинги

Общини

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Издадени
наказателни
актове.

Община
Ямбол

Постоянен

1000

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Обособени
места за
паркиране

Община
Тунджа

Постоянен

…………….

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

…………….

Община
Стралджа

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Извършени
мероприятия

Община
Елхово

Постоянен

…………….

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

…………….

Община
Болярово

Моля посочете планираните
за 2020 г. от всички общини
конкретни мерки.

Община Ямбол:
Недопускане и
санкциониран на
неправомерно спрели на
пътното платно МПС
Община Тунджа:
Извършване на переодични
проверки
Община Стралджа:
Не е представена
информация
Община Елхово:
Извършване на съвместни
мероприяти с
представители на полиция и
Общинската комисия по
констатиране и издирване
на собствениците на
изоставени и спрели на
пътното платно автомобили,
възпрепятстващи
нормалнато му използване.
Община Болярово:
Не е представена
информация
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: АВТОМОБИЛЕН ПАРК
Изпълнение на
стимулираща данъчна
политика:
Въвеждане на данъчни
мерки, които стимулират
закупуването на по-нови,
съответно, по-безопасни
автомобили

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Въведена
стимулираща
данъчна
политика

Въведени
конкретни
данъчни мерки
на местно ниво

Общини

Текущ анализ на
ефективността на
въведените мерки

Изготвил: Екатерина Иванова – директор на дирекция АКРРДС
Съгласувал: Волен Дичев – заместник областен управител на област Ямбол
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