ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 Г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ
ПО ПЪТИЩАТА
Община Болярово
Община:

Болярово

Населени места в състава на
общината:

град Болярово, селата Воден,
Вълчи Извор, Голямо
Крушево, Горска Поляна,
Денница, Дъбово, Златиница,
Иглика, Камен Връх,
Крайново, Малко Шарково,
Мамарчево, Оман, Попово,
Ружица, Ситово, Стефан
Караджово, Странджа,
Шарково
5160

Население на общината:
Състав на Областна комисия по
безопасност на движението по
пътищата (ОКБДП):

Актуализирана със Заповед № РД-5578/13.11.2019 г. на кмета на община
Болярово:
Председател: Нина Терзиева-заместник-кмет;
Секретар: Жельо Желев – гл. експерт
Членове:
Георги Арабаджиев – ПИ ПК в група „ОП“ при РУ
„Полиция“, гр. Елхово
Петър Петров – механик в община Болярово
Теодора Петкова – Еколог на община Болярово

РАЗДЕЛ 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП ПРЕЗ 2019 Г.
1.1

Брой проведени заседания за
2019 г.:

1.2

Кратко описание:
Заседание 1:
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Дата на заседанието:15.02.2019 г.
Акценти от дневния ред: Приемане отчет за
състоянието на безопасността на движение в
община Болярово и анализ на
пътнотранспортните произшествия;
Обсъждане и приемане на мерки за повишаване
на безопасността на уязвимите участници в
движението до 2020 година; Обсъждане на
мерки за предпазване на служителите и
работниците на община Болярово от
наранявания или загуба на живот в резултат на

1

пътнотранспортни произшествия по време на
работа.
Взети решения: Приети са посочените
документи.
Линк към материалите: Налични са в
общинската администрация.
Заседание 2:

Дата на заседанието:13.11.2019г.
Акценти от дневния ред: Приемане на
предложение за смяна на пътен знак В2 с В1 на
ул.“Димитър Благоев“ при пресичането и с ул.“
Девети септември“.
Взети решения: Прието е предложението.
Линк към материалите: Налични са в
общинската администрация.

Заседание 3:

Дата на заседанието: 27.11.2019г.
Акценти от дневния ред: Преглед на готовността
на техниката на община Болярово за работа при
зимни условия.
Взети решения: Протокол от извършената
проверка.
Линк към материалите: Налични са в
общинската администрация.

2. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО БДП ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗАНИЯ НА ДАБДП
Мярка
2.1

2.2

2.3

Подготовка на Годишен доклад 2019
г. и План-програма 2019-2020 г. за
БДП
Оптимизиране дейността на КБДП
по отношение на състав,
регламентиране на дейността в
Устройствен правилник, докладване
на членовете и осигуряване на
публичност и прозрачност
Въвеждане на система от мерки за
предпазване на служителите и
работниците от наранявания или
загуба на живот в резултат на
пътнотранспортни произшествия по
време на работа за областната
администрация и за в общините в
състава на ОКБДП

Статус и описание на изпълнението
на мярката
Изпълнени. Подготвен доклад за
разглеждане от ОбС-Болярово на
редовната сесия през месец март 2020г.
Актуализиран е съставът на общинската
комисия по БД

В Община Болярово са одобрени и
въведени мерки за предпазване на
служителите и работниците на Община
Болярово от наранявания
или загуба на живот в резултат на ПТП по
време на работа , одобрени от кмета на
община Болярово на 06.03.2020г.
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2.4

2.5

2.6

Анализ от страна на стопаните на
пътища, предназначени за
обществено ползване, на
пътнотранспортните произшествия и
оценка на риска от такива в
населените места; предвиждане на
краткосрочни и средносрочни мерки
в Генералния план за организация
на движението за повишаване
безопасността на уязвимите
участници в движението

Оценка на състоянието на
хоризонталната маркировка и
вертикална сигнализация на
територията на съответната област и
докладване на изпълнението

Организиране и провеждане на
учения със засилен интензитет:
координация на съвместни учения
на службите на Пътна полиция,
Главна дирекция Пожарна
безопасност и защита на
населението, Центровете за спешна
медицинска помощ, Български
червен кръст и неправителствени
организации, развиващи дейност по
БДП на територията на областта;
подготовка на график

През 2019 година беше извършен ремонт
на следните пътища:
Път JAM 2004 IV-79028 –
Малко Шарково-Шарково,
Път IV-79008 – Шарково –
Ситово,
Път JAM 2007 IV-79303 – разклон
Денница-Оман от км 1+000 до км 7+500,
Път JAM 2007 IV-79044- Воден –Крайново
от км 0+000 до км 2+100,
Път JAM 2008 – Малко Шарково- ДВХУИяз. М. Шарково от км 0+000 до км 2+100
Път граница Община Елхово-с. Ситово,
На всички общински пътища се извърши
окосяване на банкетите, както и
подрязване на храсти.
Поставиха се табели Д17 - 20 бр. и В2 –
1бр.
Подмениха се табелите за начало и край
на населени места, разположени на
общинска пътна мрежа. Поставиха се
указателни табели към християнския
кръст и разкопките край село Воден.
Състоянието на хоризонталната
маркировка и вертикална сигнализация
на територията на Община Болярово е
много добро.
Периодично се извършва поддръжка на
положената маркировка по улиците и
четвъртокласната пътна мрежа.
Ръководството на Детската градина
организира мероприятия, посветени на
безопасността на движението , като в
някои от тях участват и представители на
Пътна полиция.
В СУ „Д-р П. Берон“, град Болярово и ОУ
„Стефан Караджа“ се работи активно в
БМЧК.

РАЗДЕЛ 2 СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
2.1
2.1.1

Пътнотранспортен травматизъм
Статистика за 2019 г. и сравнение с 2018 г. за областта като цяло и
по общини

1.ПТП с пострадали граждани:
2018 г.- 2 бр.
2019 г.- 2 бр.
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2.Убити:
2018 г. - 0 бр.
2019 г. - 0 бр.
3.Ранени:
2018 г. – 3 бр.
2019 г. – 2 бр.
4.ПТП с материални щети:
2018 г. – 11 бр.
2019 г. – 16 бр.
2.1.2

Анализ на ефективността на изпълнените мерки през 2019 г.
Изпълнението на мерките за повишаване на безопасността на уязвимите
участници в движението е в голяма част от заложените мерки. Всички мерки
с отговорник Община Болярово са изпълнени.
При направения анализ на ПТП се забелязва, че само 3 от допуснатите ПТП
са в населено място, останалите 15 са на пътища от републиканската пътна
мрежа.
Изпълнението на мерките, както следва:
1. Извършване на ремонтни дейности:
Реконструкция и рехабилитация на улична и тротоарна настилка в град
Болярово, с. Голямо Крушево, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Попово, с.
Шарково, с. Стефан Караджово, село Воден и с. Вълчи Извор. Полагане на
тротоарни настилки и асфалтобетон на компрометираните участъци за да се
подобри носимоспособността на пътната настилка и да се осигурят
безопасни условия за придвижване на пешеходците.
Периодично, според възможностите на бюджета на община
Болярово се извършва рехабилитация на уличната настилка в
населените места на общината. Избран е изпълнител и предстои да
започнат ремонтните дейности по проект за рехабилитация на улици
в град Болярово и селата Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Голямо
Крушево, Стефан Караджово и Шарково. Очакваме финансиране и
на проект за реконструкция на тротоарни настилки в град Болярово.
2. Ремонт на компрометирани участъци от четвъртокласната пътна мрежа:
Път JAM 2004 IV-79028 – Малко Шарково-Шарково,
Път IV-79008 – Шарково – Ситово,
Път JAM 2007 IV-79303 –Денница-Оман,
Път JAM 2007 IV-79044- Воден –Крайново
Път JAM 2008 – местен път -Малко Шарково- ДПЛУИПът JAM 2004 IV-79028-/III-7904-М. Шарково –Шарково/.
През годината са извършени текущи ремонти на компрометирани
участъци.
3. Периодично обновяване на хоризонталната маркировка в населените места и в
критичните участъци от общинската пътна мрежа.
Обновява се редовно хоризонталната маркировка около училищата и
детската градина. При необходимост се опреснява хоризонталната
маркировка в населените места и в пътните участъци от четвърти клас.
4. Окосяване на банкетите по четвъртокласната пътна мрежа и осигуряване на
видимост на критичните участъци.
Окосени са банкетите по четвъртокласната пътна мрежа, както с
наличната техника на общината, така и с фирмата-изпълняваща
договор за зимно поддържане.
5. Поставяне на видеокамери, които да се използват и за контрол на скоростта на
движение.
Поставиха се допълнително видеокамери в селата Ситово, Мамарчево и
Воден.
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6. Подаване на сигнали до ОПУ и АПИ за извършване на необходимите
ремонтни дейности по компрометирани участъци от републиканската пътна
мрежа на територията на община Болярово:
Път ІІІ-5308 разклон Камен връх– Ст. Караджово - Кошу дере
разклон от път II – Ружица-Вълчи Извор-Горска поляна
Подадени са сигнали за посочените участъци,
до АПИ, Министър –
председател, Пътна полиция, Областен управител.
6. Подаване на сигнали до ОПУ за поддръжка на пътищата от републиканската
пътна мрежа-почистване на банкети, осигуряване на видимост, включително и
при необходимост от опесъчаване и почистване на сняг.
Подадени са сигнали за разклона Край село Мамарчево, както и за
пътен участък Малко Шарково-Воден-Странджа.
7. Подмяна и поставяне на пътни знаци, подобряващи регулирането на
движението в населените места, съгласувано с РУ-Елхово.
Съгласувано с РУ-Елхово се подменят пътни знаци или се поставят
нови. Подмениха се табелите за начало и край на населени места.
8. Поддържане в изправност на наличната автомобилна техника на община
Болярово, включително на СУ „Д-р П. Берон“, гр. Болярово, ОУ “Стефан
Караджа“, с. Стефан Караджово и социалните институции и услуги, разкрити в
община Болярово.
В началото на зимния сезон се прави преглед за изправността на
техниката . Периодично се осъществяват ремонти на автомобилната
техника.
9. При провеждане на процедури за възлагане на изпълнение на транспортни
услуги по общинската транспортна схема да се залагат изисквания за изправни
превозни средства и квалифицирани водачи.
През годината не се наложи провеждане на процедура за възлагане на
изпълнение на транспортни услуги по общинската транспортна схема.
10. Да се гарантира стриктно спазване на предложената система от мерки за
предпазване на служителите и работниците на община Болярово от
наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни
произшествия по време на работа.
Издадени СА заповеди на кмета на община Болярово, регламентиращи
прилагането на мерките.
11.Да се представят на общинската комисия по безопасност на движенията
планираните занимания с децата и учениците от учебните заведения на
територията на община Болярово по теми, свързани с безопасността на
движение.
Представени са планираните занимания с деца.
12.Да се предприемат действия, съвместно с ОПУ за ограничаване на скоростта на
движение по обиколния път на гр. Болярово.
Изготвено и изпратено е писмо до ОПУ, но няма предприети
конкретни мерки от тяхна страна.
13.Да се предприемат действия, съвместно с ОПУ за ремонт и обезопасяване на
подлеза по обиколния път на гр. Болярово.
Изготвено и изпратено е писмо до ОПУ, но няма предприети
конкретни мерки от тяхна страна.
14.Кметовете и кметските наместници за населените места от общината и
секретарят на общинската комисия за безопасност на движението за град
Болярово да определят съвместно с животновъдите най-кратките маршрути
за преминаване на животните, а със-земеделските производители –
маршрути за движение на техниката, така че да се минимизират условията за
създаване на ПТП. За определените маршрути да се изготвят и представят в
общинската комисия по безопасност на движението протоколи.
Изпълнено е.
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15.Представителите на РУ-Елхово да засилят осъществяваният системен пътен
контрол на местата, където често настъпват ПТП, както по предварително
планиране, така и при необходимост, заявена от кмета на община Болярово.
Изпратено е копие от мерките на директора на РУ-Елхово. Подават се
и сигнали от страна на общинското ръководство за необходимостта от
засилване на контрола.
16.Представителите на РУ-Елхово да засилят осъществяваният контрол за
употреба на алкохол, наличие на свидетелства за управление на МПС и др.
под. на територията на община Болярово.
Изпратено е копие от мерките на директора на РУ-Елхово. Подават се
и сигнали от страна на общинското ръководство за необходимостта от
засилване на контрола.
17.Осъществяване на съвместни инициативи между РУ-Елхово, детските и
учебни заведения на територията на община Болярово, с цел повишаване на
информираността сред децата и учениците за правилата за безопасно
движение по пътищата.
В детската градина в град Болярово има проведено мероприятие.
18.Редакторът на общинския вестник „Крайгранична искра“ да създаде и
осъществи периодична информационна кампания по различни теми,
свързани с безопасността на движение, включително и добри практики от
други държави.
Отразени са мероприятията с децата, свързани с безопасността на
движението.
10.1.1

2.2

Тенденции и изводи за общината.
Съществува необходимост от засилване на контрола от страна на органите
на пътна полиция по спазването на Закона за движение по пътищата и
Наредба № 1 на община Болярово.
Общинската
администрация
може
да
подобрява
условията
на
инфраструктурата, свързана с безопасността на движение, но в значителна
степен ПТП са в резултат на неспазване на правилата за движение,
включително шофиране след употреба на алкохол и упойващи вещества,
отнемане на предимството и шофиране с превишена скорост. Това са фактори,
които могат да бъдат преодолени само със засилен строг контрол.

Състояние на пътната инфраструктура

2.2.1

Дължина на РПМ в границите на общината.
91,7 км, от които 28,500 км второкласен път и 63,200 км третокласни
пътища, които се стопанисват от Агенция „Пътна Инфраструктура” гр. София.
2.2.2
Дължина на общинската и уличната пътна мрежа в границите на
областта и по общини
Община Болярово стопанисва 35 км улична мрежа и общо 87,100 км
четвъртокласна пътна мрежа. През територията й преминават 28,500 км второкласен
път и 63,200 км третокласни пътища, които се стопанисват от Агенция „Пътна
Инфраструктура” гр. София.
2.2.3
Състояние на пътна настилка, сигнализация и маркировка, банкети,
ограничителни системи по общини, извършени инвестиции
Състоянието на пътна настилка, сигнализация и маркировка поддържани от Община
Болярово е добро. Извършената инвестиция през 2019 година е в рамките на 250 хил.
лв.
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2.2.4

Състояние и сигнализация на кръстовища, пешеходни пътеки, спирки
на градския транспорт, подлези и надлези по общини, извършени
инвестиции
Състоянието и сигнализацията на кръстовища, пешеходни пътеки, спирки на
междуградския транспорт е добро. Извършената инвестиция през 2019 г. е в рамките
на 20 хил. лв.
2.2.5

Дължина и състояние на велоалеите по общини, извършени
инвестиции
На територията на Община Болярово няма обособени велоалеи.
2.2.6

Състояние на прилежащата около учебни заведения и детски градини
по общини от гледна точка на безопасността на движението (места за
пресичане и паркиране; предпазни огради; ограничения на
скоростта; осветеност; извършени инвестиции)
Състоянието на прилежащата около учебни заведения и детски градини площ от
гледна точка на безопасността на движението е много добро. Извършената инвестиция
през 2019 г. е в рамките на 20 хил. лв. Преди началото на учебната година се
опреснява хоризонталната маркировка. Пешеходните пътеки пред учебните и детски
заведения са обозначени със съответните знаци.
2.2.7

Състояние на автогари, ж.п. гари и прилежащата към тях
инфраструктура по общини, извършени инвестиции)

Състоянието на автогарите и прилежащата към тях инфраструктура е добро.
Извършената инвестиция е в рамките на 15 хил. лв.
2.3
Състояние на автомобилния парк
2.3.1

Състояние на обществения транспорт по общини (наличие, средна
възраст, географско покритие, свързаност, извършени инвестиции)
Състоянието на обществения транспорт на територията на Община Болярово е
незадоволително, тъй като, поради намаляващото население, е нередовен.
Общественият транспорт се извършва от частни фирми Поради ниския пътникопоток
Община Болярово субсидира с около 47 хил. лв. транспортните фирми.

2.3.2

Състояние на автобуси, извършващи транспорт в системата на
училищното и предучилищното образование по общини (брой,
средна възраст и техническо състояние, извършени проверки)
Състоянието на автобусите, извършващи транспорт в системата на училищното и
предучилищното образование не е добро. На територията на община Болярово има
две училища и една детска градина с филиали, които се обслужват от 4 бр. автобуси в
добро техническо състояние. Има потребност и е подадена заявка да се осигури нов
автобус за средищното училище в град Болярово. Но все още заявката не е изпълнена,
което затруднява извозването на учениците.
2.4
Междуинституционално взаимодействие

2.4.1

Роля на заинтересованите страни
Междуинституционалното взаимодействие е на добро ниво.

2.4.2

Изпълнени съвместни инициативи в областта на БДП (общини, областна
администрация, ОД МВР, ОПУ, Областен отдел на ИААА, РУО, ЦСМП, БЧК и
др.)
Представителите на ОПУ участват редовно в заседанията на Общинската комисия по
безопасност на движението, при проверка на превозните средства на община
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Болярово за готовност за зимни условия, осигуряват необходимата информация,
при подаден сигнал от община Болярово организират акции за контрол на
спазването на Закона за безопасност на движението на територията на общината.
РАЗДЕЛ 3 ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА 2019 Г.
Мярка

Период на
изпълнение

Финансов
ресурс

Източник
на
финансира
не

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

Рекон
струк
ция и
рехаб
илита
ция
на
уличн
аи
трото
арна
насти
лка и
четвъ
ртокл
аснат
а
пътна
мреж
а
Обно
вяван
е на
хориз
онтал
ната
марк
ировк
а,под
мяна
и
поста
вяне
на
пътни
знаци
ио
косяв
ане на
банке
тите
Поста
вяне
на
видео

2019

280 000

Републик
ански и
общински
бюджет

Подоб
рена
инфр
астру
ктура
и
пови
шена
безоп
аснос
т на
всичк
и
участ
ници
в
движе
нието

Изпълнено

Община
Болярово

2019

35 000

Републик
ански и
общински
бюджет

Подоб
рена
инфр
астру
ктура
и
пови
шена
безоп
аснос
т на
всичк
и
участ
ници
в
движе
нието

Изпълнено

Община
Болярово

2019

12 000

Общинск
и бюджет

Пови
шена
безоп
аснос

Изпълнено

Община
Болярово

Статус на
изпълнен
ие на
мярката
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камер
и

Поддъ 2019
ржане
в
изпра
вност
на
налич
ната
автом
обилн
а
техни
ка на
общи
на
Боляр
ово и
стрик
тно
спазв
ане на
систе
ма от
мерки
за
предп
азван
е на
служи
телит
еи
работ
ницит
е
Съвм
естни
дейст
вия с
РУЕлхов
о,
ОПУ
и
АПИ
за

При
необходимо
ст

Общинск
и бюджет

т на
всичк
и
участ
ници
в
движе
нието
Пови
шена
безоп
аснос
т на
всичк
и
участ
ници
в
движе
нието

Изпълнено

Община
Болярово

Пови
шена
безоп
аснос
т на
всичк
и
участ
ници
в
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огран
ичава
не на
скоро
стта
на
движе
ние в
опасн
и
участ
ъци с
цел
предо
тврат
яване
на
ПТП
Зимно
поддъ
ржане
и
снего
почис
тване
на
общи
нскит
е
пъти
ща

движе
нието

2019

97 500

Републик
ански и
общински
бюджет

Подоб
рена
инфр
астру
ктура
и
пови
шена
безоп
аснос
т на
всичк
и
участ
ници
в
движе
нието

Изпълнено

Община
Болярово

Обща оценка на изпълнението:
Годишната план-програмата за 2019 г е изпълнена много добре за повишаване
безопасността на всички участници в движението по пътищата на територията на
Община Болярово.
РАЗДЕЛ 4 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП
Предвид нарасналата отговорност на местните власти в сферата на осигуряване на
безопасност на движението, е необходимо да се заделят целеви средства, както за
общинските комисии по безопасност на движението, така и за изготвяне на Генерални
планове за организация на движението на отделните общини и за извършване на ремонти
и поддръжка на стопанисваните от общините улична и пътна мрежа.
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