ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2020 Г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ОБЩИНА БОЛЯРОВО /попълни тук/
Указания за попълване:
Мерките в таблицата по-долу се представят по тематичните направления, определени в одобрения с Решение 779 на МС от
19.12.2019 г. Министерският съвет обобщен за всички институции План за действие за подобряване на състоянието на БДП за
2020 г. По всяко от тематичните направления обобщеният План дефинира области за въздействие и конкретни мерки към тях.
В настоящия стандартизиран образец на План-програмата на областно ниво за 2020 г., поместен по-долу, са включени вече
одобрените в общия План за действие области за въздействие и мерки към тях, които имат отношение към дейността на
областните комисии по БДП. Там, където е възможно, мерките следва допълнително да се конкретизират съгласно контекста на
конкретната област, за която се изготвя План-програмата (тези места са указани с многоточие). В допълнение, ОКБДП може да
разпише и допълнителни мерки по своя преценка, чието планиране и изпълнение счита за целесъобразно с оглед оптималното
изпълнение на политиката по БДП на областно ниво.
Мярка

Срок за
изпълнение

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор за
изпълнение

Отговорна
институция

Формулир
ане на
основни
цели и
проблеми
и
повишава
не на
безопасн
остта на
движение
по
пътищата
Изпълнен
ие на
мерки за
повишава
не на

Налична
съгласувана
общинска
стратегия за
БДП 20212030Г. планпрограми

Общинска комисия
по БД

Реализирани
мерки за
безопасност
на
движението

Община Болярово

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: РЕГУЛАЦИОННА РАМКА
Планиране на политиката
по БДП:

2020-2021

5 000

Собствени
средства или
финансиране
по програми

постоянен

5 000

Собствени
средства или
финансиране
по програми,

Разработване на областни и
общински стратегии за БДП
2021-2030 г. ведно с Планпрограми и съгласуването
им с ДАБДП

Пълноценно интегриране
на политиката по БДП
във всички секторни
политики, имащи
отношение към БДП:
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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:

безопасн
остта на
уязвимит
е
участниц
ив
движение
то по
пътищата

ежегодно

Подготовка на годишен
областен доклад по БДП на
ОКБДП
Изпълнение на единна
система за мониторинг,
оценка и контрол на
изпълнението на
областните/общински
стратегии по БДП 2021-2030

н/п

н/п

Отчетност
и оценка
на
политикат
а но БДП
на
общинско
ниво

Налични
отчети

Общинска комисия
по БД

Действащ
а комисия

Налични
дейности

Общинска комисия
по БД

Докладване на изпълнени
мерки по БДП на
тримесечна база на
заседанията на ОКБДП
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

Има
функционир
аща
общинска
комисия
Периодично и
при сигнал
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Обучение на заетите в
структурите, имащи
отношение към БДП:

Периодично

Обучени
членове
на
комисият
а

Сертификати,
документи от
проведени
обучения

Областни комисии по
БД

Периодично

Унифици
рани
стандарти

Налични
стандарти и
методологии

ДАБДП

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

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

Повишен
и
познания
на децата
и
учениците
за
безопасно
поведение
на пътя

Проведени
мероприятия

Директори на
училища, Директори
на детски градини,
общинска комисия
БДП, учители,
родители, граждани

Провеждане на
мероприятия по БД в ДГ
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“Здравец“, СУ“Д-р П. Берон“
и ОУ „Стефан Караджа“,
като самостоятелно, така и
съвместно с представители
на РУ-Елхово.
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:

постоянен

30 000

Републиканск
и и общински
бюджет

Реализира
не на
одобренит
е на
заседание
на
общинска
та
комисия
по
безопасно
ст мерки

Налични
заповеди и
изпълнени
дейности

Директори на
училища, Директори
на детски градини,
общинска комисия
БДП, учители,
родители, граждани

Повишена
отговорно
ст на
водачите

Проведени
акции

Структурите на МВР

Изпълнение на приетите
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. Закупуване на 3
броя микробуси за нуждите
на социалните завесения в
община Болярово
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Използване на метода за
широко обхватен контрол
като един от основните
методи за контрол:

постоянен

Провеждане на
специализирани операции

4

на ОДМВР и областните
отдели на ИААА
Подаване на сигнали до
органите на МВР за
извършване на периодичен
контрол за спазване на
правилата на БД
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изрично регламентиране
на пътната безопасност
във функционалните
задължения на
общинските
администрации:

постоянен

Републиканск
и бюджет

Повишена
компетент
ност на
членовете
на
общинска
та КБД

Взети
компетентни
решения

Областна КБД,
НСОРБ

периодично

Републиканск
и и общински
бюджет

Налична
информац
ия за
проблемн
и пътни
участъци

Налична
информация
за проблемни
пътни
участъци

Община Болярово,
кметове и кметски
наместници

Обезпечаване на
общинската администрация
с лице/лица, с подходяща
квалификация и
компетенции, отговорно/и
за пътната безопасност
Повишаване на
квалификацията и
компетентността на
общинската комисия по БД-.
Извършване на анализ и
оценка на организацията
на дейностите по
управление на пътната
инфраструктура в
общинските
администрации с цел
оптимизацията ѝ:
Периодичен преглед на
състоянието на пътната
инфраструктура и
планиране на средства за
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ремонтни дейности в
капиталовата програма на
общината за 2020 г.,
разработване на проекти за
подобряване на пътната
инфраструктура в
населените места на община
Болярово.
Периодично докладване от
кметове и кметски
наместници за проблемни
участъци от пътната
инфраструктура в
съответните населени места.
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):

Периодично,
при наличие
на изготвена
методика

Републиканск
и и общински
бюджет

Налична
информац
ия за
проблемн
и пътни
участъци

Налична
информация
за проблемни
пътни
участъци

Община Болярово

Прилагане на методика за
планиране и управление на
дейностите по общински
пътища и улици,
разработена от ДАБДП
методическо указание
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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:

постоянен

Републиканск
и и общински
бюджет

Подобрен
а
инфрастр
уктура

Извършени
инвестиции за
подобряване
на пътната
инфраструкту
ра

Община Болярово

постоянен

н/п

Подобрен
а
република
нска
пътна
инфрастр
уктура

Извършени
реални
инвестиции

Община Болярово и
общинска КБД

Изпълнение на годишните
план-програми на
областните комисии по БДП,
базиращи се на годишните
инвестиционни програми на
общините
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
Подаване на сигнали за
необходимост от ремонтни
дейности, обезопасяване
или ремонтиране на пътни
участъци от
републиканската пътна
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мрежа, поставяне на знаци
и маркировка
Изпълнение на механизъм Постоянен,
за събиране, обобщаване при наличен
механизъм
и анализ на данни от
общините за състоянието
на пътната
инфраструктура в единна
система от база данни:

Създададе
на база
данни за

Създададена
база данни за
пътните
участъци

Община Болярово,
кметове и кметски
наместници

постоянен

Извършен
анализ и
набелязан
и мерки

Извършен
анализ и
набелязани
мерки

Община Болярово,
кметове и кметски
наместници, органи
на МВР

постоянен

Поставен
Поставени
и
допълнителни
допълните информацион

Съдействие за създаване на
масив от информация с
необходимите
функционални
характеристики след
набирането на
информацията от стопаните
на пътищата
Извършване на анализ от
стопаните на пътя на
тежки ПТП и оценка на
риска от гледна точка на
влиянието на пътната
инфраструктура върху
тяхното настъпване
Обследване на пътната
обстановка в аварийния
участък за откриване
недостатъци в пътните
условия
Докладване и анализ на
информация от областните
комисии по БДП минимум
четири пъти годишно (на
заседанията на ОКБДП)
Информиране на
водачите за пътни
участъци с висока

Община Болярово,
кметове и кметски
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концентрация на ПТП
(различно от нормативно
заложената пътна
сигнализация):
Поставяне на допълнителни
знаци и табели преди
съответните пътни участъци.
Публикации в сайта на
общината.

постоянен
Изпълнение на
целенасочени инвестиции
в пътни участъци с найвисока концентрация на
ПТП и/или с най-висок
потенциал за намаляване
на риска от ПТП:

Общински и
републиканск
и бюджет

лни
информац
ионни
знаци и
табели.

ни знаци и
табели

наместници, органи
на МВР

Подобрен
и пътни
участъци

Минимизиран
и
предпоставки
за ПТП

Община Болярово,
ОПУ, МВР

Непрекъснато поддържане
на разклона край с.
Мамарчево на добра
видимост / окосяване на
храсти и растителност/.
Премахване на храсти и
растителност, затрудняващи
видимостта по общинските
пътища.
Подаване на сигнали за
обезопасяване на
републиканската пътна
мрежа на територията на
общината.
Поставяне на знак №Б1 в
центъра на гр.Болярово.
Предприемане на съвместни
мерки с ОУП, структурите на
МВР за регулиране на
движението на ул.“Г .
Димитров“ в села
Златиница.
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Разработване и
постоянен
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:

Обиколен
път край
гр.Боляро
во

Обиколен път
край
гр.Болярово

Община Болярово,
ОПУ

Изготвен
Генерален
план за
организац
ия на
движение
то

Изготвен
Генерален
план за
организация
на движението

Община Болярово

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;

Организация на
движението в населените
места:
Разработване, приемане и
изпълнение на генерални
планове за организация на

Постоянен,
при наличие
на средства

Републиканск
и и общински
бюджет
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движението в населените
места за община Болярово
Подсигуряване дейността Постоянен
на персонала, отговарящ
за безопасността на
пътната инфраструктура в
общините/ОПУ:

Републиканск
и и общински
бюджет

Подсигур
яване
дейността
на
персонал,
отговаря
щ за
безопасно
стта на
пътната
инфрастр
уктура в
общините

Закупени 3 бр.
микробуси,
Превозни
средства в
изправно
състояние

Община Болярово,
ръководители на
социални заведения,
детски градини и
училища

Републиканск
и и общински
бюджет

Стандарт
изирани
изисквани
я към
изпълните
лите на
инженери
нг и
строителс
тво на
пътна
инфрастр
уктура

Стандартизир
ани
изисквания
към
изпълнителит
е на
инженеринг и
строителство
на пътна
инфраструкту
ра

Община Болярово

Обезпечаване на материалнотехническата база на
работещите в общините/ОПУ
Закупуване на 3 броя
микробуси за социалните
заведения на община
Болярово.
Поддържане в изправно
състояние на машинния парк
на община Болярово.
Повишаване на
квалификацията на
персонала в общините/ОПУ
Стандартизиране на
изискванията към
изпълнителите на
инженеринг и
строителство на пътна
инфраструктура:
Използване на типови
договорни условия и
изисквания на възложителя
към изпълнителите
Изискване за внедрена
система за управление на
безопасността на движението
съгласно стандарт БДС ISO
39001:2014 към
изпълнителите на

постоянен
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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:

постоянен

1634000

Републиканск
и и общински
бюджет

Извършен
и
ремонтни
дейности

Извършени
ремонтни
дейности

Община Болярово

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
сигнализация, осветление,
ограничителни системи,
растителност, поставени
рекламни съоръжения и
крайпътни обекти, и др.

Преасфалтиране на улица
Н.Вапцаров Болярово,
Преасфалтиране на
междубокова площадка до
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бл.4 и 4а към ул. В.Левски
Болярово, Преасфалтиране
на междубокова площадка до
бл.29 и 31 към ул.
Граничарска Болярово,
Преасфалтиране на паркинг
към ул. Максим Горки
Болярово, Тротоарна
настилка към ул. Д.Благоев
М.Шарково, Тротоарна
настилка на ул. Девети
септември, Хр. Ботев, Яне
Сандански и Граничарска
Болярово, Преасфалтиране на
улици Г.Крушево, Стефан
Караджово, Попово,
Мамарчево, Шарково, Воден,
Ружица, Ситово и Иглика,
Денница, Оман, ремонт на
пътни участъци от JAM 2025
- Път ІV-79008 /Граница
общ.Елхово-СитовоШарково/, JAM 2007 - Път IV
- 79303 /Денница-Оман/, JAM
3006 – Път IV - 79044 /ВоденКрайново/, JAM 2004 – Път
ІV-79028 /ІІІ-7904-М.
Шарково-Шарково/, JAM
2008 - Местен Път
/М.Шарково-ДПЛУИ/,
Реконструкция и
рехабилитация на тротоарни
настилки в град Болярово.
Маркиране на 2 нови
пешеходни пътеки в с.Дъбово
и възстановяване на знак
СТОП в селото.
Обновяване на 2 пешеходни
пътеки в с. Попово, на
ул.“Г.Димитров“, изграждане
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на изкуствени неравности на
ул.“Г.Димитров“, поставян на
пътни знаци по улиците на
селото. Почистване на
банкета и канавките на път
Попово-Добрич, ПоповоЖребино и Попово-Дъбово.
Поставяне на знак „Възможна
поява на домашни животни“
в с.Шарково и в с. Странджа,
с.Малко Шарково.
Опресняване на хоризонтална
маркировка в с. Стефан
Караджово, поставяне на
изкуствени неравности в с.
Стефан Караджово, поставяне
на знак за ограничаване на
скоростта в с.Денница.
Ремнтни дейности в с.Голямо
Крушево за поставяне на
ограничителни мантинели и
ремонт на водосток.
Забранявене на движението
на тежкотоварни превозни
средства през центъра на
с.Воден.
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

Републиканск
и бюджет

Изпълнен
и
конкретн
и
дейности
по
република
нската
пътна
мрежа

Изпълнени
конкретни
дейности по
републиканск
ата пътна
мрежа

ОПУ

14

Подаване на сигнал до ОПУ
за ремонтни дейности на
пътни участъци:
Каменец-Стефан
Караджово-Кошу дереРужица-Вълчи извор-Горска
поляна
Воден-Крайново
Подаване на сигнали а
почистване на банкети и
осигуряване на видимост по
пътищата от
републиканската пътна
мрежа, както и поставяне на
необходимата хоризонтална
и вертикална маркировка
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:

постоянен

Общински и
републиканск
и бюджет

Повишена
сигурност
на
критични
участъци

Повишена
сигурност на
критични
участъци

Община Болярово
съвместно с МВР

постоянен

Републиканск
и и общински
бюджет

Актуализ
ирана БД

Актуализиран
а БД

Кметове и кметски
наместници, община
Болярово

Създаване на работна
организация
Докладване на изпълнените
мерки на заседанията на
областните комисии по БДП
Текуща актуализация на
организацията и
безопасността на
движение в градовете:
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Изпълнение на подадената
информация от кметове и
кметски наместници
Информираност за
въведени ВОБДП и други
ограничения по пътища и
улици:

постоянен

Създаване на работна
организация за контрол на
поставянето на
информационни табели и
оповестяване на въведени
ВОБДП на обществеността
Ограничаване на
скоростта в
урбанизираните
територии

Обезопасяване на
пешеходното и велосипедно
движение
Специално обезопасяване
на зоните на учебни и
детски заведения

Информира
ност за
въведени
ВОБДП

МВР и община
Болярово

постоянен

общински
бюджет

Оганичен
а скорост
н
движение
в
населенит
е места

Оганичена
скорост н
движение в
населените
места

МВР и община
Болярово

постоянен

общински
бюджет

Защитени
уязвими
участници
в
движение
то

Защитени
уязвими
участници в
движението

Община Болярово,
Ръководители на
детски и учебни
заведения

Ограничаване на
възможностите за движение
с високи скорости чрез
мерки за успокояване на
движението и системи за
видеонаблюдение и контрол
Провеждане на периодичен
контрол на скоростта на
движение в населените
места
Защита на уязвимите
участници в движението:

Информ
ираност
за
въведен
и ВОБДП
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Опресняване на
хоризонталната маркировка
/моля попълнете
планираните мерки по
общини/
Създаване и прилагане
на система за контрол на
настилките:

постоянен

Възстановяване на пътна
инфраструктура след
извършени инвестиционни
мероприятия от страна на
експлоатационни дружества
Освобождаване на
пътното платно от спрели
и паркирани автомобили,
за намаляване на
задръстванията и
ускоряване
придвижването на МПС:

постоянен

Бюджет на
експлоатацио
нни дружества

Възстанов
ена
инфрастр
уктура

Възстановена
инфраструкту
ра

Експлоатационни
дружества

Освободен
о пътно
платно за
движение

Освободено
пътно платно
за движение

МВР и община
Болярово

Изпълнен
а
стимулир
аща
данъчна
политика

Изпълнена
стимулираща
данъчна
политика

Народно събрание,
Министерски съвет,
общински съветБолярово
Община Болярово

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

Текущ анализ на
ефективността на
въведените мерки
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