ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2020 Г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ОБЛАСТ РУСЕ – 13.03.2020 г.

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 (ОКБДП). 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
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: РЕГУЛАЦИОННА РАМКА
Планиране на политиката по БДП:
Разработване на областна и общински
стратегии за БДП 2021-2030 г. ведно с
План-програми и съгласуването им с
ДАБДП

Декември
2020

Неуточнен

Бюджет на
общини и
държавни
институции в
състава на ОК
БДП

Планиране на
политиката по
БДП

бр. Областна/
общински
стратегии
ведно с планпрограми

Институциите
и
организациит
е в състава
на ОК БДП

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

Постоянен

Неуточнен

Бюджет на
общини и
държавни
институции в
състава на ОК
БДП

Интегрирана
политиката по
БДП

Изпълнен
годишен план
за действие

Институциите
и
организациит
е в състава
на ОК БДП

1

Мярка

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

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Неуточнен

Бюджет на
общини и
държавни
институции в
състава на ОК
БДП

Януарифевруари
2020
2020
Февруари,
Април,
Юли,
Октомври
2020

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отчетност на
изпълнението

1 бр. Доклад
по БДП

Разработена и
изпълнявана
система за
мониторинг

Система за
мониторинг
на областно
ниво

Отчетност на
тримесечна
база

4 бр.
заседания на
ОК БДП

Отговорна
институция
Институциите
и
организациит
е в състава
на ОК БДП

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 областната комисия по
БДП

2020

Неуточнен

Средства от
бюджета на
съответната
институция

Засилване
ролята на ОК
БДП за
подобряване
на БДП

Бр. взети/
изпълнени
решения

Съответната
институция

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

2020

Неуточнен

Средства от
бюджета на
съответната
институция

Анализ на
действията и
тенденции

Бр. изготвени
и докладвани
анализи и
препоръки

Съответната
институция

-

-

-

-

-

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

2

Мярка

Срок за
изпълнен
ие
2020

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Неуточнен

Общините

Подобряване
дейността на
КОБД

Обучение на заетите в структурите,
имащи отношение към БДП:
Провеждане на обучения на членовете
от състава на областната комисия по
БДП, организирани от ДАБДП

2020

Неуточнен

Средства от
бюджета на
ДАБДП и
съответните
институции

Провеждане на съвместни обучения за
служители от ключовите институции на
областно и общинско ниво с
компетенции по БДП, организирани от
ДАБДП

по график
на 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

2020

Неуточнен

Средства от
бюджета на
съответните
институции

Активизиране на дейността на
съществуващите общински комисии по
БДП

по график
на ДАБДП

Индикатор
за
изпълнение
Бр. взети/
изпълнени
решения

Отговорна
институция

Повишен адм.
капацитет по
БДП

Бр.
проведени
обучения/
бр. обучени
служители

ДАБДП и
съответните
институции

Унифициране
на процесите
за
подобряване
на БДП

Бр.
изпълнени
указания

Съответните
институции

Бр.
проведени

Съответните
институции и

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:
Повишаване информираността на
обществото и предприемане на
Ежегодно,
Неуточнен
Средства от
Обследвани
допълнителни мерки за осигуряване
преди
бюджета на
райони и

Общините

3

Мярка

Източник на
финансиране

Ефект

съответните
институции

Неуточнен

2020

Провеждане на тематични кампании за
мотивиране на гражданите за спазване
правилата за движение по пътищата
Участие на общините в област Русе в
национални и международни
инициативи с акцент върху БДП

безопасността на децата през учебния
период в местата с концентрация на
движение в близост до училища и
детски градини
Систематизиране и популяризиране на
„добри практики” за опазване на
живота и здравето на децата в пътното
движение.
Публичност на резултатите от
прилагането на системата за
възпитание и обучение на децата и
учениците по БДП в детската градина
и училището

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

Срок за
изпълнен
ие
началото
на
учебната
година

Финансов
ресурс

Отговорна
институция

повишена
информиранос
т на
обществото

Индикатор
за
изпълнение
родителски
срещи,
беседи,
лекции и др.

2020

Бюджет на
общини, РУО,
ОД МВР, РЗИ

Повишена
информиранос
т на
обществото

Бр.
проведени
срещи,
беседи и др.

Общини, РУО,
ОД МВР, РЗИ

Неуточнен

Бюджет на
общини, РУО,
ОД МВР, РЗИ

Повишена
информиранос
т на
обществото

Бр. проведе
ни срещи,
медийни
публикации,
др.

общини, РУО,
ОД МВР, РЗИ

2020

Неуточнен

Бюджет на
общини, ОД
МВР, РЗИ

Спазени
правилата за
движението по
пътищата

Бр.
проведени
кампании

общини, ОД
МВР, РЗИ

2020

Неуточнен

Бюджет на
общини, ОД
МВР, РЗИ

Повишена
информиранос
т

Бр. участия в
инициативи

общини, ОД
МВР, РЗИ

2020

Неуточнен

Средства от
бюджета на
съответната
институция

Функциониращ
а система от
мерки по БДП

Разработена
и внедрена
система от
мерки по БДП

съответните
институции в
състава на ОК
БДП, които
все още не са
въвели
такава
система

организациит
е в състава
на ОК БДП

4

Мярка

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

Средства от
бюджета на
съответната
институция

Осъществен
ефективен
контрол

Бр.
проведени
превантивни
специализира
ни операции

ОД МВР, РД
АА

Бюджет на
общините

Определено
лице/лица

Бр. отговорно
лице/лица

Общините

Бюджет на
общините

Оптимизиране
дейността на
структурните
звена

Бр.
извършени
анализи и
оценки

Общините

Приложени
методически
указания на
ДАБДП

Изготвена
годишна
програма

БДП в организациите на бюджетна
издръжка
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Използване на метода за широко
обхватен контрол като един от
2020
Неуточнен
основните методи за контрол:
Провеждане на специализирани
операции на ОДМВР и РД на ИААА
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изрично регламентиране на
пътната безопасност във
функционалните задължения на
общинските администрации:
Обезпечаване на общинската
2020
Неуточнен
администрация с лице/лица, с
подходяща квалификация и
компетенции, отговорно/и за пътната
безопасност
Извършване на анализ и оценка на
организацията на дейностите по
управление на пътната
инфраструктура в общинските
администрации с цел
оптимизацията ѝ:
Анализ и оценка на дейността на
структурните звена с отношение към
БДП
Извършване на детайлни
технически обследвания и
инженерно-икономически
анализи, предхождащи
съставянето на инвестиционните
програми за въздействие върху

2020

Неуточнен

2020

Неуточнен

5

Мярка

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

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

Източник на
финансиране

Бюджет на
АПИ, ОПУ

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

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Извършено
обследване,
анализ и
предложение
за управление
на дейностите

Отговорна
институция

ОПУ

Бюджет на
общините

Общините

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 годишната
план-програми на областната комисия
по БДП, базираща се на годишните
инвестиционни програми на общините

2020

Неуточнен

Средства от
бюджета на
общините,
АПИ/ОПУ

Подобрена
пътна
инфраструктур
а

Бр.
разработени
и изпълнени
инвестиционн
и проекти

Общините,
ОПУ

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:

м.
февруари,
април,
юли,
октомври

Неуточнен

Бюджет на
институциите в
състава на ОК
БДП

Систематизира
на информация
с изпълнени/
планирани
мерки по БДП,
подобрена
координация

Бр.
заседания,
бр. протоколи
бр. взети/
изпълнени
решения

Институциите
в състава на
ОК БДП

6

Мярка

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ, ОА

Създаден
механизъм за
събиране,
обобщаване и
анализ на
данни

Създаден ГИС
базиран
масив

Общините,
АПИ/ОПУ, ОА

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ, ОД
МВР

Провеждане на минимум четири
годишни заседания на областната
комисия по 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
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

Извършено
обследване,
анализ и
предложение
за управление
на дейностите

Докладване и анализ на информация
от областната комисия по БДП
минимум четири пъти годишно (на
заседанията на ОКБДП)
Информиране на водачите за
пътни участъци с висока
концентрация на ПТП (различно от
нормативно заложената пътна
сигнализация):

общините,
АПИ/ОПУ, ОД
МВР

Докладване на
информацията
за дейностите
2020

Неуточнен

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ, ОД
МВР

Бр. анализи и
доклади

Бр.
докладване
на заседания
на ОК БДП
общините,
АПИ/ОПУ, ОД
МВР

Предоставен
достъп до

7

Мярка

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение
Достъпна
интерактивна
карта

Отговорна
институция

Предоставяне на достъп до
интерактивна карта с информация за
участъци с концентрация на ПТП

интерактивна
карта с УКПТП

Информиране на участниците в
движението за пътни участъци с
висока концентрация на ПТП чрез
местните медии и сайтовете на
общините, АПИ/ОПУ, ОД МВР

Повишена
информиранос
т на водачите
за УКПТП

Бр. медийни
публикации и
др.

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ, ОД
МВР,
външно
финансиране
Бюджет на
община Бяла

Обезопасени
рискови
участъци

Бр.
изпълнени
мерки/
проекти

Общини,
АПИ/ОПУ, ОД
МВР

Обезопасен
рисков участък

Изпълнена
мярка

Община Бяла

Бюджет на
община Бяла,
ОПУ

Обезопасен
рисков участък

Изпълнена
мярка

Община Бяла,
ОПУ

Обезопасен
рисков участък

Изпълнена
мярка

Община Русе,
ОПУ

Изпълнение на целенасочени
инвестиции в пътни участъци с найвисока концентрация на ПТП и/или
с най-висок потенциал за
намаляване на риска от ПТП:
Обезопасяване на идентифицираните
2020
рискови участъци, в т.ч. със съответни
контролно-технически средства,
съгласувани със службите на ОД на
МВР

Неуточнен

Обезопасяване на кръговото
кръстовище при гр. Бяла по път I-5
Русе-В. Търново, км 51+900, като се
осигури записващо устройство
/камера/ на кръговото кръстовище за
осъществяване на постоянен контрол и
регистриране на нарушенията от
страна на водачите

2020

Неуточнен

Отстраняване на коловози и
преасфалтиране на I-5 Русе – В.
Търново от км 54+000 до км 56+100 в
района на гара Бяла

2020

Неуточнен

Поставяне на заграждения на двете
просеки между двете платна на път II-

2020

Неуточнен

Бюджет на
община Русе,
ОПУ
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Мярка

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

2020

Неуточнен

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Обезопасен
рисков участък

Изпълнена
мярка

ОПУ

Неуточнен

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ,
външно
финансиране

Осигурен
свободен поток
на
автомобилния
трафик

Изградени
обходи /км/

Общините,
АПИ/ОПУ

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ,
външно
финансиране

Осигурени
оптимални
условия за
безопасен
транспорт

Бр. изградени
оптимални
връзки

Общините

21 Русе-Силистра от км 0+000 до км
3+000
Ремонт на път I-5 Русе – В. Търново
участък от км 6+630 до км 11+450
вкл. реконструкция на кръстовище с
път II 52 за Пиргово и Мечка.

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
Транспортно-комуникационни
схеми към Общите устройствени
планове на населените места:
Извеждане на транзитните потоци извън 2020
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;
Изграждане на оптимални връзки и
висока степен на съответствие между
различните видове транспорт,
гарантиращи безопасна скорост,
комфорт и благоприятна атмосфера на
мобилността

2020
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Мярка

Въвеждане на алтернативни форми на
придвижване за ограничаване на
движението и ползването на лични
моторни превозни средства в пътни
участъци с натоварен трафик

Срок за
изпълнен
ие
2020

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Бюджет на
общините,
външно
финансиране

Намален
автомобилен
трафик

Бюджет на
общините,
външно
финансиране

Развитие на обществения градски
транспорт по отношение на удобство,
комфорт, точност и комуникативност

2020

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

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините,
външно
финансиране

Подсигуряване дейността на
персонала, отговарящ за
безопасността на пътната
инфраструктура в общините/ОПУ:
Обезпечаване на материалнотехническата база на работещите в
общините/ОПУ

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините, ОПУ

Повишаване на квалификацията на
персонала в общините/ОПУ
Осигуряване на допълнителни
технически средства подобряващи
пътната безопасност

Индикатор
за
изпълнение
Бр./видове
алтернативни
форми

Отговорна
институция

Осигурен
комфорт на
обществения
транспорт

Предприети
мерки

Общините

Разработени
генерални
планове за
организация
на движението
в населените
места
Подобрена
материалнотехническата
база в
общините/ОПУ

Бр.
разработени
и приети
генерални
планове

Общините,
съгласувано с
ОД МВР

Изпълнени
мерки

Общините,
ОПУ

Повишена
квалификация
на работещите

Бр. лица с
повишена
квалификаци
я
Бр./ вид
технически
средства

Осигурени
технически
средства

Общините

Стандартизиране на изискванията
към изпълнителите на инженеринг
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Мярка

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
строителство на пътна инфраструктура

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ

Реализирани
обекти по
договори за
инженеринг

Общините,
АПИ/ОПУ

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ

Изпълнени
мерки по
проектиране и
строителство
на пътни
участъци
Заложени
изисквания за
ISO 39001:
2014

Реализирани
обекти по
договори за
инженеринг

Общините,
АПИ/ОПУ

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините,
АПИ/ОПУ

Изпълнени
договорни
отношения

Реализирани
обекти по
договори за
инженеринг

Общините,
АПИ/ОПУ

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините

Подобрена
общинска и
улична пътна
инфраструктур
а

Изпълнени
инженерни
мерки по
пътната
инфраструкту
ра

Общините

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
пътни платна, тротоари, банкети,
места за паркиране, подлези и
надлези, мостове, спирки на градския
транспорт, крайпътни пространства и
др. чрез въздействие върху настилки,
хоризонтална маркировка и
вертикална сигнализация, осветление,
ограничителни системи, растителност,
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Мярка

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Подобрена
пътна
инфраструктур
а
Възстановени
техникоексплоатацион
ни качества на
пътната част
Подобрена
пътна
инфраструктур
а
Подобрена
пътна
инфраструктур
а
Изготвен
технически
проект

Изпълнени
инженерни
мерки
Изпълнени
инженерни
мерки

Отговорна
институция

поставени рекламни съоръжения и
крайпътни обекти, и др.
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:

АПИ/ОПУ

Изпълнение на инженерни мерки по
пътната инфраструктура

2020

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Основен ремонт на пътната част на
мост над р. Дунав /Дунав мост/, път
І-2 Граница Румъния – Русе – Цар
Калоян – о.п. Разград

2020

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Направа локални ремонти на път I-5
Русе – В. Търново от км 25+960 до км
44+660

2020

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Рехабилитация на път II-23 Русе –
Кубрат от км 0+000 до км 31+761
/граница с област Разград/

2020

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Завършване и приемане от АПИ на
технически проект за Автомагистрала
„Русе - Велико Търново“

2020

Бюджет на
АПИ

Предприемане на цялостни обходи
и огледи на състоянието на
общинската и уличната пътна

2020

Неуточнен

Бюджет на
стопаните на

АПИ/ОПУ

Изпълнени
инженерни
мерки

АПИ/ОПУ

Изпълнени
инженерни
мерки

АПИ/ОПУ

Приет от АПИ
технически
проект

АПИ

Стопаните на
пътища, ОД
МВР
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Мярка

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 за
докладване на изпълнените мерки на
заседанията на областната комисия по
БДП
Преглед на състоянието на пътната
мрежа, в т.ч. настилка, хоризонтална
маркировка, вертикална сигнализация
и др., и привеждането им в
съответствие с изискванията на ЗДвП,
особено на места с концентрация на
ПТП
Текуща актуализация на
организацията и безопасността на
движение в градовете:
Анализ на конкретни участъци с
неясна сигнализация и необходимост
от поставяне или премахване на
знаци, табели и маркировка
Анализ на състоянието и мерки за
развитие на ограничителни системи за
пътища
Развитие на система за контрол и
управление на трафика

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Проведени
заседания на
ОК БДП и
докладвани
изпълнени
мерки

Бр.
заседания,
доклади

Извършени
обходи и
приведена към
изискванията
на ЗДвП пътна
и улична
мрежа

Бр.
протоколи от
обходи,
положена
маркировка,
монтирани
знаци и др.

Отговорна
институция

пътища, ОД
МВР

Съобразно
график

Неуточнен

Периодичн
о

Неуточнен

Бюджет на
общините
2020

Общините
Анализирани
участъци

Реализирани
мерки

Анализирани
ограничителни
системи

Реализирани
мерки

Внедрена
система за
контрол и
управление на
трафика

Разработена
система за
контрол и
управление
на трафика
Бр. доклади

13

Мярка

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Докладване на изпълнените мерки на
заседанията на областната комисия по
БДП

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

Осъществен
контрол от
страна на
отговорните
институции
при
въвеждането и
премахването
на всяка
въведена ВОБД
Ограничено
движението с
висока скорост
в населените
места

Бр. заповеди
за ВОБД

Стопаните на
пътища, ОД
МВР

Изпълнени
мерки по БДП

Общините

Създадени
условия за
безопасно
пешеходно и
велосипедно
движение,
особено в
районите на
училища,
детски градини
и площадки
Възстановена
пътна
инфраструктур
а

Изградени
велоалеи,
обезопасени
площадки

Общините

Изпълнени
инвестиционн
и инициативи

Общините,
инвеститорит
е

Докладвана
информация

Информираност за въведени ВОБДП 2020
и други ограничения по пътища и
улици:
Създаване на работна организация за
контрол при поставянето на
информационни табели и оповестяване
на обществеността за въведени ВОБДП

Неуточнен

Бюджет на
стопаните на
пътища, ОД
МВР

Ограничаване на скоростта в
урбанизираните територии
Ограничаване на възможностите за
движение с високи скорости чрез
мерки за успокояване на движението и
системи за видеонаблюдение и
контрол

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините

Защита на уязвимите участници в
движението:
Обезопасяване на пешеходното и
велосипедно движение
Специално обезопасяване на зоните на
учебни и детски заведения

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините

Създаване и прилагане на система
за контрол на настилките:
Възстановяване на пътна
инфраструктура след извършени

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините,
външно
финансиране
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Мярка

Срок за
изпълнен
ие

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

2020

Неуточнен

Бюджет на
общините

Осигурени
места за
престой и
паркиране

Изградени
паркинги

Общините

Бюджет на
общините

Подновен и
подобрен
автомобилен
парк

Въведени
данъчни
мерки

Общините

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:
Изграждане на подземни и надземни
паркинги

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: АВТОМОБИЛЕН ПАРК
Изпълнение на стимулираща
2020
Неуточнен
данъчна политика:
Въвеждане на данъчни мерки, които
стимулират закупуването на по-нови,
съответно, по-безопасни автомобили
Текущ анализ на ефективността на
въведените мерки

Извършена
оценка на
ефективността
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