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

Срок

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор за
изпълнение

Отговорна
институция

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: РЕГУЛАЦИОННА РАМКА

Планиране на
политиката по БДП:

ноември –
декември
2020 г.

Съгласно
потребност
ите.

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.

Съгласно
потребност
ите.

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.

Постоянен.

Съгласно
потребност
ите.

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.

Разработване на областни
и общински Планпрограми за БДП за 2021 г.
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 план програмата на ОКБДП по
БДП.
Отчитане, мониторинг и
оценка на политиката
по БДП:
Докладване на изпълнени
мерки по БДП на
тримесечна база на
заседанията на ОКБДП.
Подготовка на годишен
областен доклад по БДП на
ОКБДП – Смолян.
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Изпълнение на единна
система за мониторинг,
оценка и контрол на
изпълнението на
областните/общински план
програми и мерки по БДП
2021-2030.
Пълноценна дейност на
областните комисии по
БДП като двигател на
процесите по
подобряване на БДП на
областно ниво:

Постоянен.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
институциите в
ОКБДП.

Постоянен.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
институциите в
ОКБДП.

Изпълнение на взетите
решения на заседанията
на областните комисии по
БДП.
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):

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.

Повишаване на
готовността за
адекватна
реакция 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.

Изграждане на
капацитет за
справяне с
тежки ПТП.

Докладване от съответните
членове на областните
комисиите
Създаване и
активизация на
общински комисии по
БДП:
Създаване на общински
комисии по БДП там,
където такива не
съществуват

2020 г.

Според
потребност
ите.

Бюджет на
общините.

По-добра
координация и
работа на
общинските
комисии по БДП
при изпълнение
на заложените
мерки и цели в
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Активизиране на дейността
на съществуващите
общински комисии по БДП

планпрограмите за
2020 г.

Община Смолян:

Общинската комисия по БДП е създадена със Заповед № РД-0221/24.02.2020 г. на Кмета на
община Смолян. Състои се от председател и членове - служители на Общинска администрация
Смолян, ОДМВР, Окръжна прокуратура, РДПБЗН, ОО „Автомобилна администрация“, ОПУ, РУО,
РЗИ, БЧК и ЦСМП.

Община Баните:

Общинската комисия по БДП е назначена със Заповед РД-167/16.07.2019 г. Състои се от
председател, секретар и членове – служители на Общинска администрация Баните, Районно
управление Мадан към ОД на МВР – Смолян, представител на Областно пътно управление
Смолян, представител на Сдружението на частните превозвачи.
Предвижда се комисията да заседава веднъж месечно, както и при възникнали въпроси от
спешен порядък.

Община Борино:

Общинската комисия по БДП е назначена със Заповед № 234/14.11.2016 г. Състои се от
председател, секретар и членове – служители на Общинска администрация Борино, РУ на МВР
– Девин и кмета на с. Ягодина.

Община Девин:

Общинската комисия по БДП е назначена със Заповед № РД-09-644/10.12.2019 г. Състои се от
председател, зам.-председател, секретар и членове, които са представители на Общинска
администрация – Девин, ОП „БКС – Девин, РУ – Девин и РПС – Девин.
Предвиждат се повече заседания на комисията за по-бързото разрешаване на възникнали
проблемни ситуации.

Община Доспат:

Общинската комисия по БДП е от 10 членове, определени със Заповед № А-441/01.08.2019 г.
на Кмета на община Доспат. Състои се от председател, зам.-председател, секретар и членове.
Оптимално изпълнение на политиката по БДП на общинско ниво. Провеждане на заседания на
съответни мерки за БДП и взети решения на заседанията от Общинската комисия по БДП.

Община Златоград:

Съставът на общинската комисия по БДП е от 13 членове, определен с Решение № Ж 139 от
23.03.2016 г. на Общински съвет Златоград. Състои се от председател, зам.-председател,
секретар и членове – служители на Общинска администрация Златоград, Районно управление
Златоград към ОД на МВР – Смолян, общински съветници, представител на Областно пътно
управление Смолян, представител на Сдружението на частните превозвачи и училищен
преподавател.
Заседанията на комисията се провеждат периодично, в зависимост от поставените актуални
въпроси за разглеждане. В Правилника за организацията и дейността на комисията е
предвидено заседанията й да се свикват и извънредно, по инициатива на всеки един от
членовете й.

Община Мадан:

Общинската комисия по БДП е назначена със Заповед № РД-101/26.03.2019 г. Състои се от
председател, секретар и членове – служители на Общинска администрация Мадан, Районно
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управление Мадан към ОД на МВР – Смолян, представител на Областно пътно управление
Смолян, представител на Регионална дирекция автомобилна администрация.
Община Неделино:

Съставът на общинската комисия по БДП е от 5 членове, определен със Заповед №
202/13.05.2020 г. на кмета на община Неделино. Състои се от председател - зам.-кмет на
общината; зам.-председател - архитекта на общината; секретар - служител на общинската
администрация и членове - общински съветник и инспектор „Пътен контрол“ на РУ – Златоград.

Община Рудозем:

Общинската комисия по БДП е от 7 членове, определени със Заповед № 36/23.01.2020 г. на
Кмета на община Рудозем. Състои се от председател, секретар и членове – 1. ПИ участък
Рудозем, 2. ПИ на Районно управление Мадан към ОД на МВР – Смолян, 3. Представител на
Областно пътно управление Смолян, 4. Представител на Сдружението на частните превозвачи
и 5. Служител на Общинска администрация Рудозем.

Община Чепеларе:

Общинската комисия по БДП е назначена със Заповед № 137 от 06.04.2020 г. на Кмета на
Община Чепеларе. Комисията се състои от председател и членове – служители на Общинска
администрация Чепеларе, представители на ОД на МВР, Районно управление - Чепеларе и на
Районно управление - участък на к.к. „Пампорово“, представители на Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“ - Чепеларе и на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ - участък на к.к. „Пампорово“.

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

Съгласно
график на
ДАБДП.

Съгласно
потребност
ите.

м.
Октомври
2020 г.

-

Бюджет на
ДАБДП.

Повишаване на
административния капацитет в
областта на
БДП.

Проведени
обучения.

Членове на
ОКБДП.

Бюджет на
институциите в
ОКБДП.

Повишаване на
квалификацията
и уменията на
служителите,
занимаващи се с
БДП;

Проведени
съвместни
учения.

Членове на
ОКБДП.

Провеждане на съвместни
обучения за служители от
ключовите институции с
компетенции по БДП,
организирани от ДАБДП.
Организиране и
провеждане на учения
поотделно от
институциите, включени в
състава на ОКБДП
(Центровете за спешна
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медицинска помощ,
Български червен кръст,
неправителствени
организации, общини на
територията на област с
административен център
Смолян и други от
членовете на ОКБДП.

Провеждане на съвместни
обучения, организирани от
службите на Пътна
полиция, Главна дирекция
Пожарна безопасност и
защита на населението, ОД
на МВР, сектор „Пътна
полиция“ и ОО
„Автомобилна
администрация Смолян“,
общини, Областна
администрация Смолян.

БЧК Смолян - обучение по
първа долекарска помощ
на кандидат – водачите на
МПС – та с цел
подобряване на реакциите
на водачите и оказване на

Подобряване на
координацията
между
институциите и
по ефективна
реакция при
настъпило ПТП;
Намаляване на
последствията
от настъпване
на ПТП, вкл. помалко жертви,
пострадали и
щети.
Преди
началото
на зимния
сезон

01.01.2020
–
31.12.2020
Два пъти
седмично

-

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
институциите в
ОКБДП.

Повишаване на
квалификацията
и уменията на
служителите,
занимаващи се с
БДП;
Подобряване на
координацията
между
институциите и
по ефективна
реакция при
настъпило ПТП;
Намаляване на
последствията
от настъпване
на ПТП, вкл. помалко жертви,
пострадали и
щети.

Проведени
съвместни
учения.

Членове на
ОКБДП.

За сметка на
курсистите
преминаващи
обучение по
ПДП за КВ на
МПС.

Подобрени
реакции на
водачите при
оказване на
първа помощ.

Проведени
обучения.

БЧК –
Смолян.
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първа помощ при
настъпване на ПТП.
Унифициране на
работните стандарти и
методологията по БДП
за работа в различните
териториални
поделения на
държавните структури:

Постоянен.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
институциите в
ОКБДП.

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

Унифициране на
стандартите и
методологията
по БДП от
всички
териториални
поделения на
държавни
структури,
имащи
отношение към
БДП на
територията на
областта.

Изпълнени
методически
указания на
ДАБДП,
насочени към
унифициране
на работните
стандарти и
методология
по БДП за
работа в
различни
териториални
поделения на
държавните
структури.

Членове на
ОКБДП.

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.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
институциите в
ОКБДП.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП.

Членове на
ОКБДП.

ОДМВР-Смолян

01.01.2020
31.12.2020
г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
институцията.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

По-малък брой
ПТП с
участието на
деца, ранени и
убити спрямо
2019 г.;

ОДМВРСмолян

1. Изнасяне на лекции и
беседи в училищата и
детските градини през
настоящата година
съгласно изготвен график
от РУО.
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2. Участие на служителите
на ОДМВР Смолян в
провеждащите се
състезания и викторини в
училищата.

01.01.2020
31.12.2020
г.

По-малък брой
ПТП с
участието на
деца, ранени и
убити спрямо
2019 г.

3. Организиране на
традиционните
превантивни мероприятия
на ГДНП и ОДМВР Смолян
„Детски полицейско
управление“ и „Детска
полицейска академия“.
БЧК – Смолян
Обучение по първа
долекарска помощ при
пострадали по време на
ПТП на доброволци на БЧК
и БМЧК, както и на
служители в системата на
МВР.

01.01.2020
31.12.2020

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
институцията.

Повишена
осведоменост и
ангажираност на
жителите на
област Смолян с
темата за БДП.
Придобити
знания и умения
от широк кръг
целеви групи за
оказване на
долекарска
помощ.

Придобити
знания и умения
за оказване на
долекарска
помощ за
намаляване ПТ
травматизъм.

Брой
проведени
инициативи.

БЧК Смолян

Брой
участници в
инициативите.
Брой обучени
по ПДП и БДП.
Брой лица,
обхванати от
информационн
и кампании и
демонстрации.

Мотивиране на
водачи и
участници в ДП
за спазване
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правилата за
движение и
повишаване
знанията и
уменията за
оказване на
ПДП при ПТП.
Община Баните:

2020 г.

10 000 лв.

Бюджет на
общината.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Брой
проведени
инициативи.

Община
Баните

2020 г.

Съгласно
потребностите

Бюджет на
общината.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Брой
проведени
инициативи.

Община
Борино

2020 г.

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Брой
проведени
инициативи.

Община
Девин

2020 г.

Съгласно
потреб
ностите.

Бюджет на
общината.

Ангажираност и
привличане на
родителите в
дейностите по
осигуряване на
безопасност на
децата и
учениците.

Брой
проведени
инициативи.

Община
Доспат

Обучение на учениците за
безопасно движение по
пътищата.
Община Борино:
Обучение на учениците за
безопасно движение по
пътищата.
Община Девин:
Обучение на учениците за
безопасно движение по
пътищата на територията
на община Девин.
Община Доспат:
Ангажиране на
родителите, семейството и
училищните настоятелства
в дейности, свързани с
възпитанието и
обучението по БДП в
детската градина и
училище за намаляване на
пътно транспортно
произшествие с участието
на деца и ученици, чрез:
- Провеждане на
родителски срещи;
- Определяне на найбезопасните маршрути от
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дома до училище за
малките ученици;
- Периодично
информиране на
родителите по конкретни
проблеми, свързани с
безопасността на
движението, поведението
и реакцията на децата.
Община Златоград:

2020 г.

10 000 лв.

Бюджет на
общината.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Брой
проведени
инициативи

Община
Златоград

2020 г.

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Брой
проведени
инициативи.

Община
Смолян

2020 г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Брой
проведени
инициативи.

Община
Чепеларе.

Началото
на м.
октомври
2020 г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
институцията.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Проведена
инициатива.
Брой
участници.

Областна
администрация
Смолян

Обучение на учениците за
безопасно движение по
пътищата.
Община Смолян:
Провеждане на
обучителни и
разяснителни кампании по
БДП в училищата и в
детските градини.
Община Чепеларе:
1. Обучение на учениците
за безопасно движение по
пътищата;
2. Изнасяне на лекции и
беседи в училищата и
детските градини през
настоящата година.
Областна
администрация Смолян:
Организиране и
провеждане, под
патронажа на областния
управител, на Приложно
състезание „Моя
безопасен път“ в
Областния център за
обучение по БДП в ОУ
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„Проф. д-р Асен
Златаров“, гр. Смолян.
В състезанието ще вземат
участие ученици от I-ви до
IV-ти клас от 4 училища
на територията на област
Смолян. То ще се проведе
в 3 компонента:
1 компонент: Рисунка на
асфалт „Моя безопасен
път до вкъщи“.
2 компонент:
Демонстрация на
площадката в Областния
център по БДП.
3 компонент: Приложни
компютърни игри в
специализираните
кабинети на Областния
център по БДП.
РУО – Смолян:
1. Провеждане на
ученическата викторина
по безопасност на
движението „Да запазим
децата на пътя“.
2. Организиране и
провеждане на открит
урок по БДП в областен
център по БДП в ОУ
„Проф. д-р Асен Златаров“
– град Смолян.
РЗИ Смолян:
1. Провеждане на
обучения в училищата на
област Смолян относно
вредите от употребата и

Училищен
етап – до
м. ІІ. 2020
г.
Общински
етап – м.
ІІ-ІІІ.2020
г.
- Областен
етап – м.
ІV.2020 г.

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
институцията.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Брой
проведени
обучения;

РУО Смолян

Брой
подготвени
методически
материали.

М. ІІІ.
2020 г.
Постоянен.

Съгласно
потребностите

Бюджет на
институцията.

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП.

Повишаване
информиранос
тта на
учениците
относно
вредите от

РЗИ Смолян
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злоупотребата с алкохол и
други ПАВ.
2. Подготовка на
методичен материал
предназначен за мед.
специалисти от здравните
кабинети в училищата на
Смолянска област.

употребата на
алкохол и
други ПАВ в
т.ч. и пътния
травматизъм.

Февруари
2020 г.

Подпомагане
на здравните
специалисти от
училищата в
областта с
методични
материали за
превенция
употребата и
злоупотребата
с алкохол и др.

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.
Приемане, прилагане и
контрол на вътрешни
правила за подобряване на
БДП в организациите на
бюджетна издръжка

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
областна
администрация
и общините

Подобрена
безопасност на
служителите.

Въведена
система от
мерки.

Областна
администра
ция,
общини.
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Областна администрация
Смолян:

В Областна администрация Смолян има разработени и одобрени от областния управител Мерки
за предпазване на служителите от нараняване или загуба на живот в резултат на ПТП,
настъпило по време на работа.

Община Смолян:

Предстои въвеждане на система от мерки по БДП до края на 2020 г.

Община Баните:

ОКБДП при Община Баните рутинно прилага комплекс от мерки по БДП целящ повишаване на
информираността и съзнанието на работещите за безопасно движение по пътищата.
Разпространява материали за превенция сред подрастващите и работещите. Подпомага
отговорните институции в прилагането и контрола на правилата за БДП.

Община Борино:

Мерките, дейностите и инициативите са по следните заложени в общината стратегии и цели:
Подобряване на образованието и обучението на участниците в пътното движени; Повишаване
на контрола по спазване правилата за движение по-безопасна пътна инфраструктура;
Подобряване услугите за спешна помощ и грижите за намаляване на последствията от ПТП;
Защита на уязвимите участници в пътното движение. Те съответстват напълно на
стратегическите направления за осигуряване безопасността на движението в Националната
стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България
за периода 2011 - 2020 г.

Община Девин:

Предвижда се до края на 2020 г. да се въведат мерки по прилагане на БДП и запознаване на
служителите.

Община Доспат:

Разработване и внедряване в дейността на общинската администрация на система от мерки за
предпазване на служителите и работниците от нараняване или загуба на живот в резултат на
ПТП при изпълнения на служебните си задължения.

Община Златоград:

В Община Златоград се предвижда приемане, прилагане и контрол на вътрешни правила за
подобряване на БДП в срок до 30 юни 2020 г.

Община Рудозем:

Предприемат се действия в общината за приемане, прилагане и контрол на вътрешни правила
за подобряване на БДП.

Община Чепеларе:

До 30.11.2020 г. Общинската комисия по БДП ще приеме вътрешни правила за подобряване на
БДП в Общината.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Използване на метода за
широко обхватен контрол
като един от основните
методи за контрол:
Използване на метода за
широко обхватен контрол

Постоянен.

По-малко
нарушения на

Проведени
операции.

ОДМВРСмолян;
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като един от основните
методи за контрол:
провеждане на
специализирани операции
на ОДМВР и областните
отдели на ИААА

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
ОДМВР –
Смолян;
ОО АА;
Общини.

ЗДП и по-малко
жертви на пътя.

ОО АА;
Общини.

Провеждане на
специализирани операции
на ОДМВР-Смолян и
областните отдели на
ИААА.
1. Съгласно изготвен
график от ГДНП през 2020
г. е планирано
провеждането на общо 14
СПО на европейската
мрежа на службите на
пътна полиция ROADPOL.
2. Съгласно разпореждане
на ГДНП ежемесечно се
организира провеждането
на СПО за осъществяване
на засилен контрол по
спазване на правилата за
движение по пътищата от
пешеходците и отнемане
на предимство от водачите
на МПС на пешеходци.
3. Провеждане на
традиционните акции на
полицията „Децата тръгват
на училище! Да ги пазим
на пътя!“, акция
„Абитуриенти“, акция
„Ваканция“, акция „Лято“ и
др.
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4. На база направените
анализи на
пътнотранспортната
обстановка ежемесечно се
планират провеждането и
на други специализирани
полицейски операции на
различна тематика.
- Провеждане на
специализирани операции
на ОДМВР и областните
отдели на ИААА:
5. Ежеседмични
5.1 Противодействие на
извършването на
нерегламентирани превози
5.2 Контрол при превоз на
пътници и товари
5.3. Контрол при превоз на
деца и/или ученици
5.4 Контрол при
обучението на кандидат
водачи
6. Ежемесечни
6.1 Проверки по сигнали и
жалби на граждани и др.
институции
7.Ежегодни
7.1 Проверки на учебни
центрове за обучение на
водачи
7.2 Проверки в пунктове
за проверка на
техническата изправност
на ПС
7.3 Осъществяване на
контрол по време на
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празнични и почивни дни
(чрез осигуряване на
дежурства на служители)
8. Провеждане на
съвместни проверки от
инспектори на РЗИ и МВР
за продажба на алкохол на
лица под 18 г.
9. Операция по контрол на
техническата изправност
на МПС
Операция по контрол на
скоростта
Операция по контрол на
шофиране след употреба
на алкохол и/или
наркотични вещества.
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

Постоянен.

Община Смолян:

Общинската комисия по БДП ще обезпечава мярката.

Съгласно
потребност
ите

Средства от
бюджета на
съответната
институция.

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

Определени
лица/звена по
БДП в
съответните
институции.

Областна
администра
ция Смолян и
общини.
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Община Баните:

Общинска администрация Баните е обезпечила политиката си в областта на БДП, определяйки
в ресора на заместник-кмета на общината конкретни функции и отговорности свързани с
пътната безопасност и конкретните мерки предприети от ресорната му комисия.

Община Борино:

В населените места регулирането на движението се извършва с хоризонтална пътна
маркировка, пешеходни пътеки и пътни знаци, с които се регулира движението и се осигурява
безопасността на пешеходци, велосипедисти, транспортни средства, мотоциклетисти, пътници
и др. Състоянието на хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация на територията
на общ. Борино е в добро състояние. Прави се ремонтиране и изграждането на
междуселищните общински пътища и улиците в населените места на община Борино. По път
SML 2030 III – 197 Борино – Чала се изгради нова пътна настилка, хоризонталната маркировка,
вертикална сигнализация и нова ограничителна система.

Община Девин:

Има назначен служител с необходимите познания и опит.

Община Доспат:

Общинската комисия по БДП, определена със Заповед № А-441/01.08.2019 г. на Кмета на
община Доспат обезпечава изпълнението на политиката по БДП на общинско ниво.
Съгласно отговорностите и структурата на общинска администрация, през 2020 г. не се
предвижда назначаване на лице отговарящо само за пътната безопасност.

Община Златоград:

Община Златоград ще ползва външни специалисти с подходяща квалификация и компетенции
по въпроси за пътната безопасност.

Община Чепеларе:

Назначената общинска комисия по БДП в Община Чепеларе предвижда за всяко свое заседание
да обезпечава присъствието на външен експерт, с подходяща квалификация и компетенции
относно пътната безопасност.

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

Постоянен.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Оптимизиране
на общинската
дейност по БДП.

Изпълнени
мерки.

Общини

Община Смолян:

След извършения анализ и оценка, Общ.КБДП ще набележи и предложи конкретни мерки за
оптимизация на управлението на пътната инфраструктура в общината.

Община Баните:

Оптимизирането на общинската дейност по БДП, както и оценката на начина на организиране
на дейностите по управление на пътната инфраструктура от Общинска администрация Баните
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се извършва постоянно на база на изпълнените мерки, протоколирани по време на заседанията
на комисията. Всички постъпили предложения се разглеждат своевременно.
Община Девин:

Комисията по безопасност на движението разглежда всички възникнали ситуации и получени
сигнали, и взима необходимите конкретни мерки за подобряване на безопасността на
движението.

Община Доспат:

На заседанията на Общинската комисия за безопасност на движението - Доспат се извършва
анализ и оценка на актуалното състояние на пътните платна, улици и знаци на територията на
община Доспат, и организиране и внедряване на цялостен контрол за управление на трафика.

Община Златоград:

Предстои утвърждаване на Генерален план за организация на движението в гр. Златоград, като
при разработването му е извършен анализ и оценка на организация на дейностите по
управление на пътната инфраструктура.

Община Чепеларе:

Извършването на анализ и оценка на организацията на дейностите по управление на пътната
инфраструктура в общинската администрация с цел оптимизацията ѝ ще се осъществява чрез
извършване на периодични проверки на пътната инфраструктура на територията на общината,
като се отчитат поставените вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и
състоянието на пътната настилка, както и организацията на движение по пътищата на община
Чепеларе.

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):

2020 г.

Съгласно
лимита на
ОПУ Смолян за
2020 г.,
одобрен от
АПИ.

Бюджет на
АПИ/ОПУ.

Ефективно
поддържане и
подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Разработена и
прилагана
методика.

АПИ/ОПУ

ДАБДП
Общини

Прилагане на методика за
планиране и управление
на дейностите по

17

републикански пътища,
разработена от АПИ.
Прилагане на методика за
планиране и управление
на дейностите по
общински пътища и улици,
разработена от ДАБДП
методическо указание
Предвиждане на
приоритетни
бюджетирани мерки по
безопасност на пътната
инфраструктура в
областните и общински
планове и програми, на
база извършените
анализ и оценка:

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на АПИ,
Бюджет на
общините.

Осигурена
навременна
реакция за
решаване на
проблеми с
пътната
инфраструктура
по отношение
на БДП.

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

Подобрена
пътна
инфраструктура

2020 г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
съответните
институции.

Подобряване на
безопасността
на движението
по пътищата на
областно ниво;
Подобрена
координация
между
институциите на
областно ниво
по въпросите на
БДП.

Разработени и
изпълнени
мерки по
пътната
инфраструктура.

АПИ/ОПУ
Общини

Проведени
заседания на
ОКБДП.

Общини;
ОПУ;
ОДМВР.
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Областните комисии по
БДП:
Провеждане на минимум
четири годишни заседания
на областните комисии по
БДП

месец:
януари,
април,
юли,
октомври
2020 г.

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

-

Съгласно
потребност
ите.

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.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
АПИ/ОПУ;

Подобряване на
състоянието на

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
инфраструктура върху
тяхното настъпване
Мярка 1: Обследване на
пътната обстановка в
аварийния участък за

Постоянен

Обследвани
аварийни
участъци,

АПИ/ОПУ,
общини
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откриване недостатъци в
пътните условия.

ОДМВР;
общини.

пътната
инфраструктура

докладвани на
заседанията на
областната
комисия по
БДП.

ОДМВРСмолян.

Мярка 2: 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
концентрация на ПТП
(различно от
нормативно заложената
пътна сигнализация)

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Средства от
бюджета на
съответната
институция –
общини, ОПУ,
ОДМВР-Смолян.

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

Брой
реализирани
мерки.

ОПУ,
Общински
администра
ции,
ОДМВРСмолян.

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини,
ОДМВР-Смолян.

Обезопасеност
на рисковите
участъци.

Изпълнени
мерки по
обезопасяване
на рисковите
участъци.

АПИ/ОПУ
Общини,
ОДМВРСмолян.

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:

Държавен
бюджет.

Обезопасяване на
идентифицираните
рискови участъци, в т.ч.
със съответни контролнотехнически средства,
съгласувани със службите
на ОД на МВР.
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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,

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

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

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
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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
Община Смолян:

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

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

Брой
разработени и
приложени
мерки.

Община
Смолян

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

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

Брой
разработени и
приложени
мерки.

Община
Баните

1. Извършване на
обществен превоз по
актуализирана
транспортна схема;
2. Стимулиране на
алтернативни начини за
придвижване и
оптимизация на пътния
трафик, чрез въвеждане
на часови зони за
преминаване през
централна градска част на
товарния трафик.
Община Баните:
Предвижда поредица от
мерки за устойчива
градска мобилност, в това
число оптимизиране на
общинската транспортна
схема, създаване на
допълнителни надземни
паркоместа, еднопосочна
организация на трафика
за движение на улици от
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централната част,
подобряване на
състоянието на
околовръстните пътища.
Община Девин:

Постоянен

2 000

Бюджет на
общината.

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Постоянен

5000 лв.

Бюджет на
общината.

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Подобряване на
организацията на
движението на
територията на община
Девин.

Община Доспат
Обезопасяване на местата
с концентрация на ПТП по
улиците и общинските
пътища в и извън
населените места в община
Доспат.

Община Златоград:
Насърчаване използването
на алтернативни методи за
придвижване – ползване
на велосипеди.

Община Мадан:
Развитие на обществения
градски транспорт по
отношение на удобство,
комфорт, точност и
комуникативност.

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.
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

Организирано
движение на
територията на
община Девин

Община
Девин

Брой
разработени и
приложени
мерки.

Община
Доспат

Брой
разработени и
приложени
мерки.

Община
Златоград

Брой
разработени и
приложени
мерки.

Община
Мадан
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Община Чепеларе:

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
ОДМВР, ОПУ и
на общински
администрации.

2020 г.

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

Изграждане на Път II-86
на „Обходен път на гр.
Чепеларе от км. 0+000 до
км. 3+999“.

Организация на
движението в
населените места:
Разработване, приемане и
изпълнение на генерални
планове за организация на
движението в населените
места.
Община Смолян:
Актуализация на ГПОД,
приет със Заповед № 1258
от 25.07.2013 г. на Кмета
на община Смолян.

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

Реализиране
на обходен път
на гр.
Чепеларе.

Община
Чепеларе

Подобряване на
БДП.

Разработени,
приети и
изпълнени
генерални
планове.

Общини

Подобряване на
БДП.

Разработен,
приет и
изпълнен
Генерален
план.

Община
Смолян

Акцентиране върху
недопускане на паркирани
МПС в зоните на
кръстовища преди и след
пешеходни пътеки,
съгласно изискванията на
ЗДВП, ПП ЗДВП и Наредба
№ 1 за обществения ред
на Община Смолян, както
и във всички други
участъци, където
неправилното паркиране
създава предпоставки за
възникване на ПТП и
ограничава нормалната
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транспортна
пропускливост.
Община Девин:

2020 г.

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

Създадена
безопасна
организация за
движение по
улиците в гр.
Девин.

Разработен,
приет и
изпълнен
Генерален
план.

Община
Девин

30.11.2020
г.

10 000 лв.

Бюджет на
общината

Разработен,
приет и
изпълнен
Генерален
план.

Община
Баните

2020 г.

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

Създадена
безопасна
организация за
движение по
улиците в с.
Баните.
Ограничение на
предпоставките
за възникване
на ПТП.

Разработен,
приет и
изпълнен
Генерален
план.

Община
Доспат

31.03.2020
г.

10 000 лв.

Бюджет на
общината.

Създадена
безопасна
организация за
движение по
улиците в гр.
Златоград.

Разработен,
приет и
изпълнен
Генерален
план.

Община
Златоград

2020

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

Създадена
безопасна
организация за
движение по
улиците в гр.
Мадан.

Разработен,
приет и
изпълнен
Генерален
план.

Община
Мадан

2020 г.

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

Създадена
безопасна
организация за
движение по
улиците в гр.
Рудозем.

Разработен,
приет и
изпълнен
Генерален
план.

Община
Рудозем

Приемане на проект на
„План за хоризонтална
маркировка и вертикална
сигнализация“ на Община
Девин.
Община Баните:
Приемане на Генерален
план за организация на
движение в с. Баните.
Община Доспат:
Разработване, приемане и
изпълнение на Генерален
план за организация на
движението в гр. Доспат.
Община Златоград:
Приемане на Генерален
план за организация на
движение в гр. Златоград.

Община Мадан:
Приемане на Генерален
план за организация на
движение в гр. Мадан.

Община Рудозем:
Приемане на Генерален
план за организация на
движение в общ. Рудозем.
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Община Чепеларе:
Актуализиране на
Генерален план за
организация на движение
в гр. Чепеларе.

31.11.2020
г.

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

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

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

Разработен,
приет и
изпълнен
Генерален
план.

Община
Чепеларе

Изпълнени
мерки за
подсигуряване
на дейността.

Общини,
ОПУ.

Изпълнени
мерки за
подобрено
изпълнение на
договорите

АПИ/ОПУ;
Общини

Създадени подобри условия
за работа.

Постоянен

Съгласно
потребност
ите

Бюджет на
общините/ОПУ.

Повишена
компетентност
на отговорните
служители.
По-добро и
ефективно
изпълнение на
задълженията
на служителите.

Повишаване на
квалификацията на
персонала в общините/ОПУ

Стандартизиране на
изискванията към
изпълнителите на
инженеринг и
строителство на пътна
инфраструктура:

Създадена
безопасна
организация за
движение по
улиците в гр.
Чепеларе.

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини.

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

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общините.

Подобрена
пътна
инфраструтура
и повишена
пътна
безопасност.

Изпълнени
мерки за
подобряване
на пътната
инфрастр. и
повишаване на
пътната
безопасност.

Общини
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Община Смолян:

2020 г.

Ремонт на пътища и улици.
Обезопасяване по
подходящ начин

Община Баните:
Основен ремонт на улична
мрежа в Община Баните.

Община Борино:

31.12.2020
г.

2020 г.

Предвидени средства за
текущ ремонт на улици в
населените места на цялата
община Борино.

1 000 000
лв.

11 500 000
лв.

440 000
лв.

Общински и
държавен
бюджет,
средства от
европейски
фондове.

Постановление
на МС.

Средства от
Републиканския
бюджет за
текущ ремонт на
улици.

Община Девин:
1. Рехабилитация на
31.12.2020
централна част и основен
г.
ремонт на тротоари по
главна улица в с. Грохотно,
Изграждане на линейни
отводнителни шахти по
главна улица - с. Лясково,
Ремонт и рехабилитация на
улица от в с. Михалково,

150 000
лв.

Капиталови
разходи

Подобрена
пътна
инфраструктура
и съпътстващи
съоръжения на
общинска пътна
мрежа.
Изграждане на
хоризонтални
препятствия за
скорост.
Поставяне на
еластични
огради и
панорамни
огледала за
безопасност.
Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност.
По-добра
безопасност на
движението по
пътищата на
територията на
община Борино.

Извършени
Ремонти.

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност.

Извършени
Ремонти.

Община
Смолян

Извършени
дейности.
Безопасна и
ефективна
транспортнокомуникационн
а среда и
намаление на
регистрацията
на ПТП, на
база обективни
индикатори

Извършени
Ремонти.

Община
Баните

Извършени
дейности.
Извършени
ремонти

Община
Борино

Извършени
дейности.
Община
Девин

Извършени
дейности.
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Основен ремонт на тротоари
по улица и мост в гр. Девин.
2. Доизграждане на улица и
паркинг към нея - гр. Девин, 31.12.2020
г.
Рехабилитация и
реконструкция на улици в с.
Селча, с. Грохотно и с.
Триград, община Девин.
Община Доспат:

2. Ремонт на тротоари в
Доспат.
3. Опресняване
маркировката на пешеходни
пътеки, почистване на
банкети, подмяна на
компрометирани пътни
знаци.
4. Асфалтиране на улици в
гр. Доспат, с. Любча и с.
Црънча.

Основен ремонт на улична
мрежа в община
Златоград.

Постановление
на МС

365 000
лв.

Капиталови
разходи

2020 г.

1. Проектиране на уличната
мрежа в град Доспат.

Община Златоград:

900 000
лв.

10 000 лв.

Общински
бюджет

-

Община Доспат
и ОП „ОБЧ –
Доспат“

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност.

Извършени
Ремонти.

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност.
Подобрена
пътна настилка
и улични
съоръжения на
улици в община
Златоград.

Извършени
Ремонти.

Община
Доспат

Извършени
дейности.

451 000
лв.
2020 г.

1 150 000
лв.

Постановление
на МС.

Община
Златоград

Извършени
дейности.
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Община Мадан

2020 г.

Подобряване на пътните
условия чрез изграждане и
възстановяване на пътно –
указателната сигнализация
по пътищата в община
Мадан и пътната настилка.
Община Рудозем:

Постоянен

Подобряване на пътните
условия чрез изграждане и
възстановяване на пътноуказателната сигнализация
по пътищата и пътната
настилка.
Община Чепеларе:

Съгласно
потребностите.

Бюджет на
общината.

Бюджет на
общината.

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност.

Извършени
Ремонти.

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност.

Извършени
Ремонти.

Община
Мадан

Извършени
дейности.

Община
Рудозем

Извършени
дейности.

Постоянен

Съгласно
потребностите.

Постановление
на МС

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност.

Подобрена
пътна
инфраструктур
а и повишена
пътна
безопасност.

Община
Чепеларе

Постоянен

Съгласно
одобрен
бюджет на
АПИ/ОПУ
Смолян

Държавен
бюджет.

Структурни
подобрения,
които
удължават
експлоатационн
ия живот на
съществуващата
настилка и
подобряват
нейната
товароносимост.

Брой
изпълнени
инженерни
мерки по
пътната
инфраструктура.

АПИ/ОПУСмолян

Основен ремонт на улична
мрежа в община Чепеларе.

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:

Съгласно
потребностите.

Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура
Изпълнение на мерки по
изграждане,
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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:
Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура.
На базата на факта, че
област Смолян е
единствената област само
с II-ри и III-ти клас пътища и
без друг алтернативен
транспорт е необходима
модернизация чрез:
1. Приоритетно
изграждане на частична
трета лента по
направлението Асеновград
– Смолян на път II-86.
2. Приоритетно
проектиране и изграждане
на трасе на път II-86
„Пловдив – Смолян –
Рудозем“ като част от
разширената европейска
TEN-T мрежа.
Предприемане на
цялостни обходи и
огледи на състоянието
на общинската и

2020-2023
г.

Съгласно
потребностите.

Държавен
бюджет,
Оперативни
програми

Проектира
не - 20202023 г.;
изграждан
е – до
2027 г.

Съгласно
потребностите.

Държавен
бюджет,
Оперативни
програми

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Общински
бюджет.

Облекчаване на
трафика,
намаляване на
риска за
възникване на
ПТП и загуба на
човешки живот.

Облекчаване на
трафика,
намаляване на
риска за
възникване на
ПТП и загуба на
човешки живот.
Подобряване на
безопасността
на движение по
пътищата на

Стартиране
проектиране и
изграждане на
трасето за
частична трета
лента по път
II-86 в частта
Асеновград –
Смолян.

АПИ

Стартиране
проектиране
на трасето.

АПИ

Извършени
проверки и
обходи.

Общини и
териториалн
и структури
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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:

общинско и
областно ниво.
Подобряване на
координацията
между
институциите
членове на
ОКБДП.

Мярка 1: Създаване на
работна организация
Мярка 2: Докладване на
изпълнените мерки на
заседанията на областните
комисии по БДП
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

Съгласно
потребност
ите.

Средства от
бюджета на
съответната
институция.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общините.

Подобрена
пътна
безопасност.

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

на ОДМВРСмолян.

Изпълнени
мерки.

Общини;

Общини,
ОПУ,
ОДМВРСмолян

ОПУ
Смолян;
ОД МВРСмолян;
ОКБДП.

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
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Община Смолян:

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Подобрена
пътна
безопасност.

Изпълнени
мерки

Община
Смолян

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Подобрена
пътна
безопасност.

Изпълнени
мерки по
огледи на
състоянието на
общинската и
уличната
пътна мрежа.

Община
Баните

Постоянен

2 000

Бюджет на
общината.

Подобрена
пътна
безопасност.

Обособени
еднопосочни
участъци и
нови
паркоместа.

Община
Девин

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Подобрена
пътна
безопасност.

Анализ на
участъци с
неясна
сигнализация,
развитие на
система за
контрол и
управление на
трафика.

Община
Доспат

1. Обновяване на
хоризонталната пътна
маркировка;
2. Подмяна на стандартни
пътни знаци и указателни
табели;
3. Актуализация на ГПОД;
4. Докладване на
изпълнените мерки на
заседанията на областните
комисии по БДП.
Община Баните:
Планираните за 2020
обходи и огледи на
състоянието на
общинската и уличната
пътна мрежа е
съсредоточено в
участъците с концентрация
на ПТП на територията на
община Баните.
Община Девин:
Обособяване на
еднопосочни участъци и
предвиждане на нови
паркоместа.
Община Доспат:
Анализ на актуалното
състояние на пътните
платна, улици и знаци на
територията на община
Доспат.
Организиране и
внедряване на цялостен
контрол за управление на
трафика.
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Община Златоград:

Постоянен

1 000 лв.

Бюджет на
общината.

Подобрена
пътна
безопасност.

Брой
ревизирани
участъци

Община
Златоград

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Подобрена
пътна
безопасност.

Изпълнени
мерки.

Община
Мадан

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Подобрена
пътна
безопасност.

Проверени
пътни
участъци и
съоръжения.

Община
Чепеларе

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Подобряване на
информираността.

Изпълнени
мерки.

Общини

Анализ на конкретни
участъци с неясна
сигнализация и
необходимост от
премахване на излишни
знаци, табели и
маркировка.
Община Мадан:
1. Анализ на конкретни
участъци с неясна
сигнализация и
необходимост от
премахване на излишни
знаци, табели и
маркировка.
2. Анализ на състоянието
и мерки за развитие на
ограничителни системи за
пътища.
3. Докладване на
изпълнените мерки на
заседанията на областните
комисии по БДП.
Община Чепеларе:
Анализ на конкретни
участъци с неясна
сигнализация и
необходимост от
премахване на излишни
знаци, табели и
маркировка.
Информираност за
въведени ВОБДП и
други ограничения по
пътища и улици:
Създаване на работна
организация за контрол на
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поставянето на
информационни табели и
оповестяване на въведени
ВОБДП на обществеността
Ограничаване на
скоростта в
урбанизираните
територии

Постоянен

-

Бюджет на
Общините.

Изпълнени
мерки.

Общини

Брой
реализирани
мерки и
намаление на
ПТП в
следствие на
превишена и
несъобразена
скорост

Община
Смолян

Брой
изпълнени
неравности.

Община
Баните

Брой
изпълнени
мерки.

Община
Борино

Намаляване на
пътния
травматизъм.

Ограничаване на
възможностите за
движение с високи
скорости чрез мерки за
успокояване на
движението и системи за
видеонаблюдение и
контрол.
Община Смолян:

Ограничаване
на скоростта;

Постоянен

50 000 лв.

Поставяне на стандартни
пътни знаци за ограничение
на скорост на участъците с
повишена концентрация на
ПТП

Държавен
бюджет.

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм.

Поставяне на изпъкнали,
изкуствени, напречни
неравности
Въвеждане на система за
видеоконтрол.
Община Баните:

Постоянен

500 лв.

Поставяне на изпъкнали
изкуствени напречни
неравности на общински
път Баните – Гълъбово,
участък ул. „Дичо Петров”.
Община Борино:
Повишаване на контрола
по спазване правилата за

Бюджет на
общината.

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм.

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Ограничаване
на скоростта;
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движение за по-безопасна
пътна инфраструктура.
Община Девин:
Поставяне на изкуствени
неравности за
ограничаване на скоростта
на движение в община
Девин.
Община Доспат:

31.12.2020
г.

Поставяне на изпъкнали
изкуствени напречни
неравности на
републикански път III867-Мадан – Златоград –
Кърджали, по ул.
„България” в гр.Златоград.
Община Мадан

Бюджет на
общината.

Брой
изпълнени
мерки.

Община
Девин

Брой
изпълнени
мерки.

Община
Доспат

Брой
изпълнени
мерки.

Община
Златоград

Брой
изпълнени
мерки.

Община
Мадан

Брой
изпълнени
мерки.

Община
Рудозем

Намаляване на
пътния
травматизъм.
2020 г.

Поставяне на изкуствени
неравности за
ограничаване на скоростта
на движение в община
Доспат.
Община Златоград:

Съгласно
потребност
ите.

Намаляване на
пътния
травматизъм.
Ограничаване
на скоростта;

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм.

31.12.2020
г.

15 000 лв.

Бюджет на
общината.

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм.

Постоянен

Поставяне на стандартни
пътни знаци за ограничение
на скорост на участъците с
повишена концентрация на
ПТП.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм.

Поставяне на изкуствени
неравности за
ограничаване на скоростта
на движение в община
Мадан.
Община Рудозем:
Поставяне на изкуствени
неравности за

Постоянен

Съгласно
потребност
ите

Бюджет на
общината.

Ограничаване
на скоростта;
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ограничаване на скоростта
на движение в община
Рудозем.
Община Чепеларе:

Намаляване на
пътния
травматизъм.
2020 г.

Поставяне на изпъкнали
изкуствени напречни
неравности на по ул. „В
Дечев” и по ул. „24 май“ в
гр. Чепеларе.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;

Брой
изпълнени
неравности.

Община
Чепеларе

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

Постоянен

-

Бюджет на
общината.

Съгласно
потребност
ите.

Училища;
Общини.

Специално обезопасяване
на зоните на учебни и
детски заведения
Област Смолян:
1. Обезопасяване районите
на детските градини и
училищата по отношение на
достъпа на превозни
средства в дворовете им.

Началото
на
учебната
година.

2. Директорите на детски
градини и училища
своевременно да
уведомяват компетентните
органи за наличие на
необезопасени участъци и
конфликтни точки и да
търсят съдействие за
обезопасяването им, в т. ч.
и за ограничаване на

По време
на
учебната
година.

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението.

Създаване на
безопасна
инфраструктура

Създаване на
безопасна
инфраструктура

Изпълнени
мерки.

Доклади до
компетентните
органи при
необходимост

Доклади до
компетентните
органи за
наличие на
необезопасени
участъци и
конфликтни
точки и
интензивен
пътникопоток

Общини

РУО,
общинските
администра
ции в област
Смолян,
Пътна
полиция
Директори,
Училищни
комисии по
БДП,
учители,
родители
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възможностите за движение
с високи скорости на
преминаващите МПС край
детските градини и
училища.
Началото
3. Да се определят
на
маршрутите на движение на учебната
учениците съвместно с
година.
родителите/настойниците и
класните ръководители и да
изготвят предложения до
общините за обезопасяване
на най-използваните
маршрути на учениците и
местата с интензивен детски
пътникопоток.
Община Смолян:
Поставяне на ясно
разграничими в това число
светещи и проблясващи
стандартни пътни знаци в
зоната на учебни и детски
заведения.
Освежаване на ХПМ поне
два пъти в годината около
детските и учебни
заведения.

31.12.2020
г.

10 000 лв.

Бюджет на
общината.

Избиране на
безопасен
маршрут на
движение на
учениците от
вкъщи до
училище и
обратно,
съвместно с
родителите

Попълване на
информационн
а карта в
началото на
учебната
година.

Училища,
РУО

Осигуряване на
безопасен
пешеходен
трафик около
детските и
учебни
заведения и
други зони с
концентрация
на пешеходци.

Брой
изпълнени
конкретни
дейности по
набелязаните
мерки и
ограничен
брой ПТП с
пешеходци и
велосипедисти.

Община
Смолян

За ограничаване на
непосредствено навлизане в
пътното платно се поставят
ограждащи и други
съоръжения за безопасност
Регулярна проверка на
входовете и изходите на
учебните заведения по
горепосочените мерки
Осветяване на пешеходните
пътеки и зони, и останалите
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места за пресичане, на
които има пешеходен
трафик.
Община Баните:
Осигуряване на безопасно
движение до учебни и
детски заведения в община
Баните.
Община Борино:

31.08.2020
г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Осигуряване на
безопасно
движение до
учебни и детски
заведения.

Брой
изпълнени
мероприятия.

Община
Баните

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението.

Брой
изпълнени
мероприятия.

Община
Борино

2020 г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението.

Брой
изпълнени
мероприятия.

Община
Девин

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението.

Бр. пешеходни
зони

Община
Доспат

Бр. пешеходни
пътеки

Община
Доспат

-

Община
Доспат

Подобряване на
образованието и
обучението на участниците
в пътното движение.
Защита на уязвимите
участници в пътното
движение.
Община Девин:
Осигуряване на безопасно
движение до учебни и
детски заведения, както и
освежаване на пешеходни
пътеки в населените места
на община Девин.
Община Доспат:
1. Определяне на
пешеходни зони и
разширяване на сега
съществуващите (общ.
Доспат).

2020 г.

Съгласно
потребност
ите.

Община Доспат
и ОП „ОБЧ –
Доспат”

2020 г.

Община Доспат
и ОП „ОБЧ –
Доспат”

3. Поддържане в изправност
на адекватна хоризонтална 2020 г.
и вертикална маркировка
(общ. Доспат).

Община Доспат
и ОП „ОБЧ –
Доспат”

2. Освежаване на
пешеходни пътеки в
населените места на общ.
Доспат.
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4. Обезопасяване на зоните преди
на учебни и детски
първия
заведения в община Доспат учебен ден

Община Златоград:
Осигуряване на безопасно
движение до учебни и
детски заведения в община
Златоград.
Община Мадан:

1. Определяне на
пешеходни зони и
разширяване на сега
съществуващите в общ.
Рудозем.
2. Освежаване на
пешеходни пътеки в
населените места в общ.
Рудозем
3. Обезопасяване на зоните
на учебни и детски
заведения в община
Рудозем.

Образователни
срещи с
ученици от
всички
населени
места в
общината

Органите на
МВР, община
Доспат,
Директори на
детски
градини и
училища в
общината

31.08.2020
г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението.

Брой
изпълнени
мероприятия.

Община
Златоград

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението.

Брой
изпълнени
мероприятия.

Община
Мадан

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението.

Бр. пешеходни
зони

Община
Рудозем

Осигуряване на безопасно
движение до учебни и
детски заведения, както и
освежаване на пешеходни
пътеки в населените места
на община Мадан.

Община Рудозем:

-

Бр. пешеходни
пътеки

Образователни
срещи с
ученици от
всички
населени
места в
общината.
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Община Чепеларе:

2020 г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението.

Брой
изпълнени
мероприятия.

Община
Чепеларе

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Контрол по
възстановяване
на настилките.

Брой
предприети
мерки за
контрол.

ОПУ;
Общински
администра
ции; ВиК
дружества

Обезопасяване на
движението до учебни и
детски заведения в община
Чепеларе.
Създаване и прилагане
на система за контрол
на настилките:
Мярка 1: Възстановяване
на пътна инфраструктура
след извършени
инвестиционни
мероприятия от страна на
експлоатационни
дружества.

Гаранция за
възстановяването.
Превенция от
възникване на
ПТП.

Мярка 2: Създаване на
механизъм за координация
с отговорните институции
при извършване на
инвестиционни
мероприятия, засягащи
пътната инфраструктура.

Брой
извършени
инвестиционни
мероприятия
от страна на
експлоатацион
ни дружества.

Подобряване на
експлоатационн
ото състояние
на настилките,
както и
осигуряване на
комфорт при
пътуване.

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

Постоянен

-

Бюджет на
общината.

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.

Изградени
паркинги.

Общини
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Община Смолян:

2020 г.

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.
Нормално
проходими
улици.
Ограничаване
на
предпоставките
за ПТП,
задръствания и
освобождаване
на места за
паркиране.

Брой наложени
санкции.
Подобрена
транспортна
пропускливост
и
нормализиране
на трафика.

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.

Изградени
паркинги.

Община
Баните

Постоянен

440 000
лв.

Средства от
Републикански
бюджет за
текущ ремонт на
улици.

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.

По-добра
безопасност на
движението по
пътищата на
територията на
общ. Борино.

Община
Борино

Постоянен

3 000

Бюджет на
общината.

Освободено
пътно движение

Извършени
проверки и

Община
Девин

Проучване на възможни
терени за изграждане на
подземни и надземни
паркинги.
Предприемане на
съответните
административни мерки
съгласно приложимото
законодателство - ЗДВП, ПП
ЗДВП и Наредба № 1 за
обществения ред на Община
Смолян.
Контрол по освобождаване
на пътното платно от спрели
и паркирани автомобили и
ИУМПС.

Община
Смолян

Закупуване на
специализиран автомобил
за принудително
преместване на неправилно
паркирани, престояващи
МПС и ИУМПС.
Община Баните:
Проектиране и Изграждане
на надземен паркинг на ул.
„Родина“ (Централната част
на с. Баните) с 28паркоместа.
Община Борино:
Предвидени средства за
текущ ремонт на улици в
населените места на
цялата община Борино за
период от началото на
2020 г. до края на 2020 г.
Община Девин:
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Извършване на проверки и
даване на предписания в
протоколи за
освобождаване на пътното
платно от автомобили и
материали затрудняващи
движението.
Община Доспат:
Изграждане на нов
градски център в гр.
Доспат с предвидени
подземни и надземни
паркоместа.
Община Златоград:

4 700 000
лв.

Целева
субсидия и др.
източници на
финансиране

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.

Брой
паркоместа.

Община
Доспат

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината.

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.

Брой
паркоместа

Община
Златоград

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.

Брой наложени
санкции.
Подобрена
транспортна
пропускливост
и
нормализиране
на трафика.

Община
Мадан

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.

Брой
паркоместа

Община
Рудозем

Постоянен

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията.

Наложени
санкции

Община
Чепеларе

Контрол по освобождаване
на пътното платно от
спрели и паркирани
автомобили.

Община Рудозем:
Изграждане на нов
градски център с
предвидени надземни
паркоместа.
Община Чепеларе:
Проучване на възможни
терени за изграждане на
подземни и надземни
паркинги.

дадени
предписания.

2020-2022
г.

Проучване на възможни
терени за изграждане на
подземни и надземни
паркинги.
Община Мадан:

и намаляване на
задръстванията.
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Предприемане на
съответните
административни мерки
съгласно приложимото
законодателство - ЗДВП, ПП
ЗДВП и Наредба № 2 за
организация на движението
на територията на община
Чепеларе.
Контрол по освобождаване
на пътното платно от
спрели и паркирани
автомобили и ИУМПС.
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: АВТОМОБИЛЕН ПАРК
Изпълнение на
стимулираща данъчна
политика:

Постоянен

Въвеждане на данъчни
мерки, които стимулират
закупуването на по-нови,
съответно, по-безопасни
автомобили

Съгласно
потребност
ите.

Бюджет на
общината.

Въведена
стимулираща
данъчна
политика.

Въведени
конкретни
данъчни мерки
на местно
ниво.

Общини

Текущ анализ на
ефективността на
въведените мерки
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