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

Мярка

Срок

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Индикатор за
изпълнение

Отговорна
институция

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

ноември –
декември
2020 г.

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Плановост на
политиката по
БДП на
общинско и
областно ниво

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

Членове на
ОКБДП

постоянен

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Интегрираност
на политиката
по БДП на
общинско и
областно ниво

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

Членове на
ОКБДП

Пълноценно
интегриране на
политиката по БДП във
всички секторни
политики, имащи
отношение към БДП:
Текущо интегриране на
БДП в политиките на
организациите на областно
и общинско ниво чрез
изпълнението на планпрограмата на ОКБДП по
БДП
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Отчитане, мониторинг и
оценка по 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
Изпълнение на единна
система за мониторинг,
оценка и контрол на
изпълнението на
областните/общински план
програми и мерки по БДП
2021-2030

На тримесе
чие

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Отчетност на
политиката по
БДП на
общинско и
областно ниво

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

Членове на
ОКБДП

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

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

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

Членове на
ОКБДП

Януари
2021 г.
Постоянен

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

Постоянен

-
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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 областните
комисиите

На тримесе
чие

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

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

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

Членове на
ОКБДП

Проведени
заседания на
общински
комисии в
общините

Всички
общини на
територията
на областта

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

2020

-

Бюджет на
общините

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

Планира се провеждане на минимум 4 заседания на общинска комисия БДП

Община Дряново:

Провеждане на редовни заседания на общинската комисия по БДП за вземане на решение по
постъпили материали и сигнали с оглед подобряване БДП на територията на община Дряново

Община Севлиево:

Провеждане заседания на Об.КБДП във връзка с планиране и отчитане на дейността и
получени сигнали от граждани и фирми

Община Трявна:

Да се проведат най-малко 4 заседания на комисията за календарната година

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

Съгласно
график на
ДАБДП

-

Бюджет на
ДАБДП

Повишаване на
административния капацитет
в областта на
БДП

Проведени
обучения

Членове на
ОКБДП

Постоянен

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Унифициране на
стандартите и
методологията
по БДП от
всички
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

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

4

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

Постоянен

-

Бюджет на
институциите в
ОКБДП

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Членове на
ОКБДП

МВР

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

МВР

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

БЧК

Периодично изнасяне на
лекции във класове
начална степен (I-ви-до
IV-ти клас) и последни
класове средно
образование (XI-ти и XIIти клас) от ПП при ОД на
МВР- Габрово
Областен съвет на
Български червен кръст
–Габрово






Съвместна акция
със Сектор „Пътна
полиция” към ОД на
МВР – Габрово –
Акция „ЗИМА”;
Отбелязване на
Световен ден по
първа помощ –
отбелязва се всяка
втора събота през
м. септември;
Провеждане на
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курсове по първа
помощ, съвместно с
Център за спешна
медицинска помощ
– Габрово

Общини
Община Габрово
Сътрудничество с медиите
за информиране
населението за промени в
организацията на
движение и аварийно
състояние на пътната
инфраструктура

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Общини

Открити занятия по
Безопасност на
движението за деца от
детските заведения и
училищата
Родителски срещи в
началото на всяка учебна
година във връзка с
безопасността на
движението
Община Севлиево
Работа с подрастващото
поколение в учебните
заведения и детските
градини.
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Община Дряново
Провеждане на
информационни кампании
за основните правила за
движение по пътищата на
пешеходци и
велосипедисти.
Провеждане на изнесени
лекции в училищата на
учениците от 1 до 4 клас и
от 5 до 8 клас
Община Трявна
“Акция на полицията:
„Ваканция! Да пазим
живота на децата на
пътя!”; Превантивната
кампания „Да поставим
предпазните колани!”;
Контрол над работата на
учебните форми за
обучение на водачи и
възстановяване на
контролни точки;
Проучване, прилагане и
популяризиране на
положителни и
нестандартни практики,
показали добри резултати
в други градове и страни
на Европа.
Областна администрация
Планувани 3 бр.
инициативи

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Областна
администра
ция
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РУО

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

РУО

Постоянен

-

Бюджет на
областна
администрация
и общините

Подобрена
безопасност на
служителите

Въведена
система от
мерки

Областна
администра
ция, общини

Участие в съвместни
междуведомствени и
между институционални
инициативи и инициативи,
провеждане в детските
градини и училищата – 4
бр.
Открити занятия по
Безопасност на
движението за деца от
детските заведения и
училищата
Родителски срещи в
началото на всяка учебна
година във връзка с
безопасността на
движението
Рутинно и системно
прилагане на комплекс
от мерки по БДП спрямо
работещите в
организациите на
бюджетна издръжка за
предпазването им от
ПТП при
взаимодействие с
пътната система
съгласно разработената
от ДАБДП
стандартизирана
методология:
Приемане, прилагане и
контрол на вътрешни
правила за подобряване на
БДП в организациите на
бюджетна издръжка
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Областна администрация
Габрово:

„Мерки за предпазване на служителите в Областна администрация – Габрово от наранявания
или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия при управление на
служебни автомобили или лични в изпълнение на служебните задължения” - утвърдени със
Заповед на Областен управител през м. Януари 2019 г. и актуализирани през м. август 2019
г. – Заповед №РД-02-01-134 от 27.08.2019 г.

Община Габрово:

Периодични и ежедневни инструктажи на водачи на служебни МПС. Шофьорите на
служебни МПС са ангажирани и с периодичните вътрешни проверки за техническото
състояние на използваните от тях автомобили.
Няма утвърден документ конкретно за Община Габрово. При ежедневните и периодични
инструктажи се обръща внимание на служителите за спазване на действащата нормативна
уредба регламентираща поведението им като водачи на ППС и пешеходци. Предвижда се
системата от мерки да се разработи и утвърди до края на 2020 година.

Община Дряново:

Инструкция за безопасна работа на водачите на моторни превозни средства и механиците
на МПС;
Инструкция за безопасна работа при експлоатация и ремонт на моторни превозни средства.
Предвижда се системата от мерки да се разработи и утвърди до края на 2020 година.

Община Севлиево:

До 30 октомври.2020 год. ще бъдат изготвени и утвърдени „Мерки за предпазване на
служителите в Община Севлиево от наранявания или загуба на живот в резултат на
пътнотранспортни произшествия при управление на служебни автомобили или лични в
изпълнение на служебните задължения”.

Община Трявна:

Утвърдени мерки със Заповед №226/24.03.2020г. на кмета на Община Трявна

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
като един от основните
методи за контрол:
провеждане на
специализирани операции
на ОДМВР и областните

Постоянен

-

Бюджет на
ОДМВР

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

Проведени
операции

ОДМВРГаброво
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отдели на ИААА
Засилени проверки на
товарните автомобили и
превозните средства
извършващи обществен
превоз на пътници.
Периодични проверки на
училищните автобуси и на
водачите, които ги
управляват. Засилен
контрол над водачите
управляващи МПС след
употреба на алкохол,
наркотици или техните
аналози. Контрол на
максималната разрешена
скорост на движение.
Ежеседмична размяна на
екипи от различните
структури на ОДМВР –
Габрово с цел постигане
на нулева толерантност
спрямо нарушенията
водещи до настъпване на
ПТП. Контрол по спазване
правилата за движение от
пешеходци и
велосипедисти.
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изрично
регламентиране на
пътната безопасност
във функционалните
задължения на
общинските
администрации:
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Обезпечаване на
общинската
администрация с
лице/лица, с подходяща
квалификация и
компетенции, отговорно/и
за пътната безопасност
Община Габрово:

Община Дряново:

Постоянен

-

Средства от
бюджета на
съответната
институция

Подобряване на Определени
Областна
функционалните лица/звена по
администра
задължения на
БДП в
ция областни и
съответните
Габрово и
общински
институции
общини
администрации
по въпросите,
свързани с БДП
Общинската администрация разполага с технически експерти, работещи по проблеми,
свързани с БДП

Община Севлиево:

Няма предвидена щатна бройка в община Дряново в приетата структура от ОбС Дряново
Има

Община Трявна:

Ще се подбере подходящ служител от администрацията, отговарящ за пътната безопасност

ОПУ-Габрово:

Инж. Деян Георгиев-Директор ОПУ-Габрово

Областна администрация –
Габрово:

Секретар на ОКБДП (организация и провеждане на заседания на комисията)

РУО-Габрово:

Деян Дойнов, ст. експерт е определен като лице, отговарящо за безопасността на движението
в детските градини и училищата

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

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Оптимизиране
на общинската
дейност по БДП

Изпълнени
мерки

Общини

Планирани са периодични огледи и оценка на състоянието на пътната инфраструктура и
сигнализация
Извършва се периодичен анализ
ежегодно
Изготвяне на отчет на всяко тримесечие на изпълнението на заложените мерки в Годишната
Програма на Община Трявна по безопасност на движение. Залагане на нови мерки, касаещи
безопасността през годината при необходимост от такива
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Извършване на
детайлни технически
обследвания и
инженерноикономически анализи,
предхождащи
съставянето на
инвестиционните
програми за
въздействие върху
пътната
инфраструктура, както
текуща и системна
оценка на
безопасността от страна
на стопаните на
пътищата (областни
пътни управления,
общини):
Прилагане на методика за
планиране и управление
на дейностите по
републикански пътища,
разработена от АПИ

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Ефективно
поддържане и
подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Разработена и
прилагана
методика

АПИ/ОПУ

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

Постоянен

-

Бюджет на
ДАБДП,
общински
бюджет

Ефективно
поддържане и
подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

Разработена и
прилагана
методика

ДАБДП
Общини

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

Постоянен

-

Бюджет на АПИ,
Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
инфраструктура

Разработени и
изпълнени
мерки по
пътната
инфрастр.

АПИ/ОПУ
Общини

4 пъти
годишно

-

Бюджет на
съответните
институции

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

Проведени
заседания на
ОКБДП

Общини
ОПУ
ОДМВР

Координация и
взаимодействие между
стопаните на пътища
(общинските
администрации,
областните пътни
управления) и органите
на МВР с цел съвместни
действия по
подобряване на
безопасността на
пътната
инфраструктура, чрез
дейността на
Областните комисии по
БДП:
Провеждане на минимум
четири годишни заседания
на областните комисии по
БДП
ОКБДП
1. м. януари
2. м. април
3. м. юли
м. ноември
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Изпълнение на
механизъм за
събиране, обобщаване
и анализ на данни от
общините за
състоянието на
пътната
инфраструктура в
единна система от
база данни:
Съдействие за създаване
на масив от информация с
необходимите
функционални
характеристики след
набирането на
информацията от
стопаните на пътищата

Постоянен

-

Бюджет на
ДАБДП,
АПИ/ОПУ,
общини

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

Създаване на
ГИС базиран
масив от
информация с
необходимите
функционални
характеристики

ДАБДП,
АПИ/ОПУ,
общини

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
ОДМВР, общини

Подобряване на
състоянието на
пътната
инфраструктура

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

АПИ/ОПУ,
общини
ОДМВР

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 ОКБПД
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минимум 4 пъти годишно
(на заседанията на
ОКБДП)
Информиране на
водачите за пътни
участъци с висока
концентрация на ПТП
(различно от
нормативно заложената
пътна сигнализация)
Информиране на водачи за
участъци с висока
концентрация на ПТП и
намаляване на пътно
транспортния травматизъм
Община Габрово
По данните получавани до
момента от сектор Пътна
полиция при ОД на МВР
Габрово на територията на
общината няма такива
участъци

постоянен

-

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

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

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

общини,
ОПУ, ОДМВР

Община Севлиево
При наличие на участъци с
висока концентрация на
ПТП – допълнителна
вертикална сигнализация
и мерки за ограничаване
на скоростта
Община Дряново
Няма установени участъци
с концентрация на ПТП
Община Трявна – Да се
анализират ПТП с цел
идентификация на УКПТП.
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Обезопасяване на
участъци с концентрация
на ПТП чрез поставяне на
допълнителна вертикална
сигнализация за:
ограничаване на
скоростта, направа на
хоризонтална маркировка
за разделяне на посоките
и канализиране на
движението, даване на
пълна информация за пътя
и елементите му;
ОПУ - Габрово
Участъците се
сигнализират съгласно
нормативната уредба.
Изпълнение на
целенасочени
инвестиции в пътни
участъци с най-висока
концентрация на ПТП
и/или с най-висок
потенциал за намаляване
на риска от ПТП:
Обезопасяване на
идентифицираните
рискови участъци, в т.ч.
със съответни контролнотехнически средства,
съгласувани със службите
на ОД на МВР

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини, ОДМВР

Обезопасеност
на рисковите
участъци

Изпълнени
мерки по
обезопасяване
на рисковите
участъци

АПИ/ОПУ
Общини,
ОДМВР

Община Габрово
Планирано допълнително
осветление на пешеходни
пътеки в рискови участъци
от уличната мрежа на град
Габрово
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Община Севлиево
Подобряване
носимоспособността на
пътната настилка и
равността на пътното
платно на част от уличната
мрежа в гр. Севлиево и
общ. път GAB1169, чрез
обществени поръчки
Община Дряново
Планирано е монтиране на
пътни знаци Д17 със
светодиоди. Изграждане на
изкуствени неравности.
Община Трявна
Обезопасяване на
идентифицираните
рискови участъци, в т.ч.
със съответни контролнотехнически средства,
съгласувани със службите
на ОД на МВР.
Установяване на местата с
концентрация на ПТП.
Предприемане мерки за
обезопасяването и
отстраняването им.
Включване на пътните
участъци в проекти за
реконструкция и ремонт.
Осигуряване
допълнително осветление
на пешеходни пътеки в
рискови участъци от
уличната мрежа на град
Трявна и гр. Плачковци
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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,
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

Постоянен

-

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
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транспорт, гарантиращи
безопасна скорост,
комфорт и благоприятна
атмосфера на мобилността
Въвеждане на
алтернативни форми на
придвижване за
ограничаване на
движението и ползването
на лични моторни
превозни средства в пътни
участъци с натоварен
трафик
Развитие на обществения
градски транспорт по
отношение на удобство,
комфорт, точност и
комуникативност

Община Габрово:

Постоянен

Поетапна подмяна на
подвижния състав на
градския транспорт,
изграждане на
информационна система на
104 бр. автобусни спирки

7 190 504
лв. с ДДС

Въвеждане на зона за
платено паркиране в ЦГЧ
на град Габрово

540 000
лв. с ДДС

Община Севлиево:
Въвеждане на зона за
платено паркиране в
централната част на града

Постоянен
10 000 лв.
с ДДС

Бюджет на
общината

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

Подменен
подвижен
състав и
изградена
информационн
а система на
автобусни
спирки

Община
Габрово

Бюджет на
общината

Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения

Въведена зона
за платено
паркиране в
централната
част на града

Община
Севлиево
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Община Дряново:

Постоянен

5000 лв.

Бюджет на
общината

Постоянен

Не е нужно

Бюджет на
общината

Постоянен

Община
Габрово –
50 000 лв.

Бюджет на
общините

Оптимизиране на
транспортната схема на
община Дряново

Община Трявна:
Оптимизиране на
транспортната схема на
град Трявна. Подобряване
състоянието на
автомобилния парк

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

Оптимизирана
транспортната
схема

Община
Дряново

Оптимизирана
транспортната
схема на град
Трявна.
Подобрено
състояние на
автомобилния
парк

Община
Трявна

Разработени,
приети и
изпълнени
генерални
планове

Общини

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

Община
Севлиево –
35 000 лв.

Подобряване на
БДП

Община
Трявна –
15 000 лв.
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Община
Дряново –
15 000 лв.
Подсигуряване дейността
на персонала, отговарящ
за безопасността на
пътната инфраструктура
в общините/ОПУ:
Обезпечаване на
материално-техническата
база на работещите в
общините/ОПУ
Повишаване на
квалификацията на
персонала в общините/ОПУ

Постоянен

-

Бюджет на
общините/ОПУ

Обучен
персонал

Изпълнени
мерки за
подсигуряване
на дейността

Общини,
ОПУ

Община Габрово
Участие на технически
експерти в семинари и
конференции, свързани
пътната инфраструктура и
безопасността на
движение
Община Севлиево
Участие в семинари и
квалификационни форми
за обучение на лицата
отговарящи за пътната
безопасност
Община Дряново
Участие в обучения на ДА
„БДП“
Община Трявна
Участие на членовете на
ОбКБД в
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квалификационни форми
на обучение.
ОПУ – Габрово
Обучения, семинари
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
строителство на пътна
инфраструктура

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини

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

Изпълнени
мерки за
подобрено
изпълнение на
договорите

АПИ/ОПУ
Общини

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
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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.
Община Габрово:
Съгласно представена на
Областна администрация
план-програма за 2020г.

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
инфраструтура
и повишена
пътна
безопасност

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

Общини

Постоянен

Община
Габрово –
2 839 000
лв. с ДДС

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки за
подобряване
на пътната

Община
Габрово

Ремонт на пътни и
тротоарни настилки,
обособява не на нови
места за паркиране:
 кв.Трендафил 1
o ул.Лазурна;
o ул.Хризантема;
o ул.Светло бъдеще
 ул.Мирни дни;
 ул.Васил Неделчев;
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 ул.Райко Даскалов;
 ул.Напредък-ул.Златна
нива;
 ул.Василка Бенева;
 ул.Христо Смирненски;
 Кв.Трендафил 2
Благоустрояване
кръстовище
ул.Ем.Манолов,
ул.Чардафон и ул.Баждар
Благоустрояване на
пространство за паркинг
към кооперативен пазар
Ремонт на улици в селата
Поддръжка на 210 км
сервитути по общинската
пътна мрежа (косене и
премахване на дървесна и
храстова растителност)
Община Севлиево:

Постоянен

Бюджет на
общината

Сключване на договори с
фирми изпълнители за
ремонт на общинските
пътища и уличната
мрежа на територията на
общината и тяхното
обезопасяване

900 000
лв.

Реконструкция и
рехабилитация на път
GAB1169 /III-404,
Севлиево – Крушево –
Младен – яз.
„Ал.Стамболийски“.
Участък от км. 0 +000 до
км. 13 +730“

6 695 000
лв.

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки за
подобряване
на пътната

Община
Севлиево
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"Рехабилитация и
реконструкция на улици в
гр. Севлиево" ул."Росица”, ул."Стара
Планина" и ул. "Цар
Симеон"
„Инженеринг: проектиране
и ремонт на улици в гр.
Севлиево“ - ул. “Марин
Попов“, ул. "Опълченска”,
ул. "Княз Александър І
Батенберг", ул. "Иван К.
Устабашиев", ул.
"Александър
Стамболийски”, ул. "Ст.
Бъчваров" и ул." Стара
Планина"- от
кръстовището с ул.
„Никола Д. Петков” до
края на регулацията на
града

1 294 300
лв.

3 684 000
лв.

Ремонт на общински
пътища и улици на
територията на община
Севлиево за 24 месеца
след под писване на
договора

2х1
500 000
лв.

Полагане на
хоризонтална пътна
маркировка, вертикална
сигнализация, предзимно
и зимно поддържане на
пътищата

655 000
лв.
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Община Дряново:

Постоянен

Бюджет на
общината

Ремонт ул. Шипка гр.
Дряново

3 669 295
лв.

Асфалтиране на път в м.
Вехтите лозя гр. Дряново

38 400 лв.

Възстановяване на
пешеходен мост на
Дряновски манастир

298 200
лв.

Възстановяване на мост в
м. Райчин дол и подходите
към него

276 614
лв.

Асфалтиране на ул. „Нов
живот“ с. Царева ливада
Асфалтиране на част от ул.
„Ал. Стамболийски“ с.
Царева ливада
Възстановяване на
пропаднал тротоар на ул.
„Ал. Стамболийски“ с.
Царева ливада
Преасфалтиране на ул.
„Бузлуджа“ с. Ганчовец
Ремонт на мост и
довеждаща
инфраструктура в с.
Ганчовец
Преасфалтиране на ул.
„Дискодуратера“ с.

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки за
подобряване
на пътната

Община
Дряново

41 500 лв.
43 100 лв.

29 600 лв.

68 700 лв.
44 100 лв.

92 600 лв.

26

Гостилица
Преасфалтиране на улица
в с. Косарка

34 300 лв.

Ремонт на пешеходен мост
към ЖП Гара гр. Дряново

32 500 лв.

Доставка и монтаж на
автоспирка в с. Царева
ливада

3 900 лв.

Почистване на пътните
банкети от общинската
пътна инфраструктура
Полагане на нова
хоризонтална маркировка
на пешеходните пътеки
Поставяне на прожектори
на пешеходни пътеки
Монтиране на знаци Д17
със светодиоди
Възстановяване на
ограничителни системи на
общинските пътища и
улици вследствие на ПТП
Подмяна и монтиране на
нова вертикална
маркировка
Община Трявна:
Да се подобри състоянието
на общинската пътна
мрежа. Да се поддържа

Постоянен

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки за
подобряване
на пътната

Община
Трявна
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състоянието и
сигнализацията на
кръстовища, пешеходни
пътеки и т.н. в рамките на
общината.
Ремонт ул. Уста Димитър,
Трявна

147 000
лв.

Ремонт ул. Чернева
поляна, Трявна

30 000 лв.

Ремонт ул. Кисийска мера,
Трявна

84 000 лв.

Ремонт ул. Христо
Смирненски, Трявна

86 000 лв.

Ремонт ул. Планинец,
Трявна

59 000 лв.

Ремонт ул. Недялко
Пандурски, Трявна

50 000 лв.

Ремонт ул. Уста Генчо,
Трявна

92 000 лв.

Ремонт ул. Цаньо
Захариев, Трявна

10 000 лв.

Ремонт ул. Планинец,
Плачковци

10 000 лв.

Ремонт ул. Горска,
Плачковци

9 000 лв.

Ремонт ул. Ради Ноев,
Плачковци

13 000 лв.
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Ремонт улици в кв. Боевци,
гр. Плачковци

15 000 лв.

Ремонт улици с. Уруци,
Трявна

5 000 лв.

Текущ ремонт улици с.
Ошаните, Трявна

10 000 лв.

Ремонт улица Долна
махала, с. Престой, Трявна

10 000 лв.

Ремонт улица с. Кисийците

5 000 лв.

Ремонт на ул. Бедек, гр.
Трявна

5 000 лв.

Реконструкция и
рехабилитация на ул.
Иванка Горова, гр. Трявна

16 487 лв.

Рехабилитация на улица
Лясков дял, гр. Трявна и
ул. "Украйна" гр. Трявна
по проект BG06RDNP0017.001-0076

1 117 769
лв.

Ремонт на стълбище,
свързващо ул. Планинец с
ул. Стара Планина 94, гр.
Плачковци

7 000 лв.

Ремонт път GAB3292 с.
Носеите

10 000 лв.

Ремонт път GAB3282 с.
Радино

10 000 лв.
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Ремонт път GAB3273 с.
Драгневци

15 000 лв.

Ремонт тротоарни настилки
гр. Трявна (ул. Калето, ул.
Христо Ботев, ул.
Възрожденска, ул. Стара
Планина, кв. Божковци)

55 000 лв.

Ремонт тротоарни настилки
гр. Плачковци (ул. Стара
Планина от №102 до №94,
ул. Балкан от №23 до
№25, ул. Пролет от №28
до №24)

20 000 лв.

Генерален план за
организация на
движението на Община
Трявна

15 000 лв.

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:
Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура
Изготвяне на проекти за
обезопасяване на участъци

Постоянен

Бюджет на
АПИ/ОПУ

Подобрена
републиканска
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки за
подобряване
на
републиканска
та пътна
инфрастр. и
повишаване на

АПИ/ОПУ
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с пропадания и свлачища.

пътната
безопасност
Няма
одобрен
бюджет на
АПИ/ОПУ
за 2020 г.

Няма одобрени финансови
лимити
от
АПИ
за
извършване на програма
"Текущ ремонт на РПМ" за
2020 г.
В програмата са включени
дейностите по осигуряване
БДП.
Не могат да се посочат
конткретни парамерти на
дейностите които ще се
извършат.
Предприемане на
цялостни обходи и
огледи на състоянието
на общинската и
уличната пътна
мрежа, съвместно
между общинските
администрации и ОД
на МВР, преди
настъпване на летния
сезон, началото на
учебната година и
настъпване на зимния
сезон:
Създаване на работна
организация

Докладване на
изпълнените мерки на
заседанията на ОКБДП

Общини и
териториалн
и структури
на ОДМВР

Мин. 3
пъти
годишно

-

Средства от
бюджета на
съответната
институция

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

Извършени
проверки и
обходи

Общини,
ОПУ, ОДМВР

Изпълнени
мерки по
огледи на
състоянието на
общинската и
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между
институциите
членове на
ОКБДП

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

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

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки

Общини

Постоянен

72 000 лв.
с ДДС

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки

Община
Габрово

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
Община Габрово:
Сключени договори за
поддръжка на
вертикалната
сигнализация и за
поддръжка на
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светофарните уредби в гр.
Габрово
Община Севлиево:

Постоянен

65 000 лв.
с ДДС

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки

Община
Севлиево

Постоянен

15 000 лв.

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки

Община
Дряново

Постоянен

3 500 лв.

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изпълнени
мерки

Община
Трявна

Поддържане на
хоризонталната
маркировка във вид за
възприемане от водачите
на МПС, подмяна на
неугледни пътни знаци,
разширяване обхвата на
видеонаблюдението на
територията на общината,
анализиране на пътната
безопасност и планиране
на мерки за нейното
подобряване
Община Дряново:
Изграждане на система за
видеонаблюдение на
територията на община
Дряново с възможност за
запис на регистрационния
номер на МПС
Подмяна на вертикална
сигнализация и
хоризонтална маркировка
Община Трявна:
Със средства на общината
да се поддържа и
възстанови хоризонталната
и вертикална маркировка,
доизграждане на
видеонаблюдението в
рамките на града
Информираност за
въведени ВОБДП и
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други ограничения по
пътища и улици:
Създаване на работна
организация за контрол на
поставянето на
информационни табели и
оповестяване на въведени
ВОБДП на обществеността

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобряване на
информираността

Изпълнени
мерки

Общини

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Ограничаване
на скоростта;

Изпълнение
мерки

Общини

Изпълнение
мерки

Община
Габрово

Изпълнение
мерки

Община
Севлиево

ОПУ - Бюлетин на АПИ и
интернет платформа
„ЛИМА“
Ограничаване на
скоростта в
урбанизираните
територии

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 Габрово:

Постоянен

60 000 лв.
с ДДС

Бюджет на
общината

Поставяне на вертикална
сигнализация и
изграждане на изкуствени
неравности
Община Севлиево:
Изграждане на нови
изкуствени неравности и
монтаж на нови
видеокамери на
конфликтни места

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм

Постоянен

30 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм
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Община Дряново:

Постоянен

5000 лв.

Изграждане на изкуствени
неравности и монтаж на
видеонаблюдение
Община Трявна:

Постоянен

Използване на
видеокамери в гр. Трявна
за констатиране на
нарушения на правилника
на движение, в т.ч. на
скоростта. Засилен
превантивен контрол от
състава на пътна,
охранителна полиция на
местата с повишена
опасност за ПТП с деца и
юноши

Не е
необходим

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;

Изпълнение
мерки

Община
Дряново

Бюджет на
общината

Намаляване на
пътния
травматизъм
Ограничаване
на скоростта;

Изпълнение
мерки

Община
Трявна

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки

Общини

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки

Община
Габрово

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

Постоянен

Бюджета е
част от
цитиранит
е по-горе
60 000 лв.
с ДДС за
поддръжка

Бюджет на
общината

Специално обезопасяване
на зоните на учебни и
детски заведения
Община Габрово:
Периодична проверка и
поддръжка на изградената в
тези зони безопасна
инфраструктура
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Община Севлиево:

Постоянен

и
подновява
не на
сигнализац
ията, както
и
договорите
за текущ
ремонт и
поддръжка
15 000 лв.

Постоянен

Постоянен

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки

Община
Севлиево

3000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки

Община
Дряново

500 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки

Община
Трявна

Бюджет на
общината

Контрол по
възстановяване
на настилките

Изпълнени
мерки по
контрол

Общини

Опресняване на
хоризонталната пътна
маркировка и подмяна на
пътни знаци
Община Дряново:
Подмяна на пътни знаци и
освежаване на
хоризонталната пътна
маркировка
Община Трявна
Постоянно наблюдение и
обследване на състоянието
на знаковото стопанство,
пътната маркировка,
осветление и ограничители
на скоростта в районите
около училищата, детските
заведения и участъците с
масово придвижване на
деца
Създаване и прилагане
на система за контрол
на настилките:
Възстановяване на пътна
инфраструктура след
извършени инвестиционни

Постоянен

Гаранция за
възстановява-
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мероприятия от страна на
експлоатационни
дружества

нето

Община Габрово Прилагане на „Правила за
реда и условията за
разкопаване на
територията на Община
Габрово“, в които са
разписани изискванията
за възстановяване на
настилките след извършен
ремонт.
Община Севлиево
На граждани и фирми се
издават разрешения за
прокопаване срещу внесен
депозит, който след
проверка на място се
възстановява.
Община Дряново Възстановяване на улици в
с. Янтра след ремонт на
водопровод от ВиК

29 900 лв.

Община Трявна Извършване на проверка
от страна на община
Трявна дали е
възстановена пътната
инфраструктура. Внасяне
на депозит от страна на
инвеститора преди да
започне ремонта.
Изготвяне на предписание,
в случай на неизпълнение
на поетите задължение по
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възстановяване на пътната
инфраструктура.
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

Община Габрово:
Изграждане на
допълнителни паркоместа,

Постоянен

Няма
конкретно
записан
финансов
ресурс в
инвестици
онната
програма.
Тези мерки
се
изпълняват
като част
от
планирани
те за
годината
проекти,
представен
ив
програмата
.
7 500 лв.
+ улиците
предвиден
и по

Бюджет на
общината

репатриране на
неправилно паркирали
ППС

Община Севлиево:
Създаване на нови
паркоместа, чрез

Постоянен

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията
Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Изградени
паркинги

Общини

Изградени
паркинги

Община
Габрово

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Изградени
паркинги

Община
Севлиево
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въвеждане на еднопосочно
движение, уширяване на
улични платна и
изграждане на нови
паркинги.

проект за
ремонт

Служителите от
общинския инспекторат
извършват ежедневен
контрол и взимат мерки
срещу неправилно
паркиралите автомобили
Община Дряново:

Постоянен

10 000 лв.

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Изградени
паркинги

Община
Дряново

Постоянен

1000 лв.

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Изградени
паркинги

Община
Трявна

Изграждане на надземен
паркинг в района над
Поликлиниката в гр.
Дряново
Община Трявна:
Търсене на алтернативи за
изграждане на нови
паркоместа. Упражняване
на постоянен контрол за
неправилно паркиране на
автомобили

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

Общини
Постоянен

-

Бюджет на
общината

Въведена
стимулираща
данъчна
политика

Въведени
конкретни
данъчни мерки
на местно ниво

Текущ анализ на
ефективността на
въведените мерки
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Автомобили с екологичен
компонент Евро 5 и Евро 6
са с най-нисък коефициент
при определяне на данък
върху превозно средство
Мярката е от 2019 г.,
автомобилите с Евро 5 и
Евро 6 се увеличават, но
все още процентното им
съотношение спрямо
другите автомобили е
малко.
При възможност внасяне
на промени и допълнения
в Наредбата за събиране
на местни данъци и такси
стимулиращи по-новите и
по-безопасните
автомобили
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